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Alexandr v Caihrad — Ješt Stam-
bulov. (10. ervence 1894.)

Berlínský boykot — Místo jesuit
zatím redemptoristé — Výjimené zá-

kony francouzské republiky — Caserio
odsouzen — Crispi je spokojen —
Anglie poád proti své snmovn lord —
Bulharsko a Rusko — Korea.

(^!. srpna 1834.)

Zostení spolovacího zákona v N-
mecku — Události bavorské — Cholera
a manévry — Francouzské popravy —
Hrab Paížský — Boj proti snmovn
lord — Anglické dlnictvo a školství —
Rusko a Bulharsko — Ješt Stambu-
lov — Vci srbské - Itálie proti an-

archistm — Belgické volby — Dánsko.
(9. záí 1894.)



VIII

Rozhledy po veejném hospodáství.

»Naše<^ rakousko-uherská banka —
Reformy berní: co pebude zemím? —
Obchodní styky s Rumunskem — Ruská
kohverse. (10. kvtna 18'J4,)

Železniní tarify a deficit státních

drah — »Lidový list« — Uherské zá-

mysly s paroplavební spoleností du-

najskou — Spolování rolnictva v Prusku
a u nás — Rakousko-ruská smlouva
obchodní — Klesání úrokové míry.

(_10. ervna 18;M.)

Naše cukrovary v podruí bank ví-

deíských Nejdležitjší podniky pr-
myslové, dopravní a bankovní jsou í-
zeny Nmci, a k rozkvtu jich nejvíce
pfiiuje se eská práce — Naše zá-

ložny a jak mnohé z nich plní svá po-
slání — Naše nepodnikavost a podíze-
nost hospodáská následkem špatného
a neúelného vychování.

(iO. ervence 1894.)

Rozhledy sociální.

Dlnický kongres v Curychu — Op-
portunism a radikalism socialistický.

(8. íj na 18:',:.^

Terrorism — Stávky mezinárodní —
Kongres kolínský — Autonomie a soci-

ální reforma — Program finských dl-
ník — Itálie bez socialismu, ale spolky
sicilské — Mezinárodní ochrana živno-
stenská — »Volná práce« v Anglii —
Dlnictvo pro návrh Taaffev — Domky
úednické a dlnické ve Vídni.

(il. listopadu 1893.)

Konec velké stávky v Anglii — Mani-
fest nezamstrjanc — Sjezd v Oltenu —
Sestátnní dol — Koaliní návrhy
v Nmc-ku — Socialistické studentstvo
a >í;ítelstvo — Úrazová novella —
^jirtzkova výprava — Ošetovny pro
dlnické rekonvalescenty, (14. pros.)

Sjezd eskoslovanské sociální demo-
kracie v Budjovicích — První kongres
odborových jednotve Vídni. (10. ledna.)

Diskuse o všeobecné stávce a »radi-

kalism« — eské schze v Dolních
Rakousích — Dlnická politika Glad-
stonova — Anglický vládní list pro
dlníky — Pouování lidu v Anglii —
Sestátnní hor ve Francii — Vdecká
revue francouzských socialist — Soci-
ální demokracie belgická a nábožen-
ství — eský program sociální v Ame-
rice.

_ (12. února 18)4.)

Dlnická politika v rusko-némecké
smlouv - Statistika lidí bez písteší —
Sociální práce eského snmu: Chu-
dinsko stravovny a nedlní klid v ob-
chod — Sleva jízdného na státních
drahách — Schze nezamstnanc —
Úad pro statistiku dlnickou — Soci-
ální a politický program dlnictva
v Norvéžsku. (12. bezna 18í)4

)

Vídeiíský sjezd sociální demokracie —
Bratrské pokladny— Konsumní spolky—
Mezinárodní kongres na ochranu dl-
nictva — Zdravotnictví horník a hut-
ník — Textilní dlnictvo anglické —
Shromáždní uedník — Desátý kon-
gres dlnický v Belgii. (10. dubna.)

První máj — Tetí kongres belgických
horník — Horníci francouzští — Želez-
niní dlnictvo italské — Zákaz návštvy
hostinc mládeží ve VViirtembersku —
Spojení pojišovacích pokladen — Návrh
poslanc Beznovského a dra. Dýka.

(10. kvtna 1894.)

Kesanská politika sociální — Sjezd
socialist ligurských — Osmihodinný
pracovní den — Pátý mezinárodní
kongres hornický — Zemdlská úvrní
spoleenstva ve Francii — Moravská
Ostrava. (10. ervna 1894.'

Karvínské neštstí — Prkaz zpso-
bilosti havíské — Živnostenský in-

spektorát o malých živnostech — Ne-
pokoje v Americe — Dlnické zákono-
dárství — Hornické pojišování ve
Francii — Proti anarchismu.

(10. ervence 1894.)

Brnnský katolický sjezd o otázce
dlnické — Moravsko-slezský tábor dl-
nický — Sjezdy sociální demokracie
v Belgii, Norvéžsku, Švédsku, Dánsku —
Mezinárodní sjezd textilního dlnictva.
Ženské inspektorky tovární se osvd-
ují — Bezplatné pohbívání ve Švý-

carsku. (!>. srpna 1894)
Kongres pro opatení dítek - Ke-

sanské hnutí sociální v Nmecku —
Obce a sprostedkování práce — Zase
radikalism a oportunism socialistickv.

(!t. záí ISiM.)"

Obzor asopis v každém sešit.
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NAŠE DOBA.

'NTcchcenie íci, že žijeme v dob nad jiné vážnjší, — každá

•* ^ doba, každý okamžik v život jednotlivce i národ je vážný a

mže býti nejvážnjší ; národ náš má tak tžké úkoly a pracuje o nich

již tak dlouho, že nechtli bychom obvyklou frásí vážnost práv

naší doby obzvlášt vyvyšovati.

Ale tolik smíme íci, že doba naše, doba posledních nkolika

let vyznamenává se mohutným vzrušením: vdomí o našich úkolech

národních široce hluboko se zakotvuje, všude znamenati snahu a úsilí,

zasahovati do práce národní úinnji. Do práce svoláváni jsme všichni,

a hlásí se dlník mnoho ; i my stavíme se v adu jejich.

Všichni klademe si hlavní otázku : které a jaké je místo našeho

národa v ad národ evropských, jaké je naše postavení ve vývoji

lidstva? Odpovdí k této základní otázce poznati chceme svou samo-

bytnost, uriti chceme, co máme svého, chceme sútovati, co dali

jsme jiným a co od jiných jsme obdrželi ; chceme se náležit po-

znávati, nebo musíme vdti, jak pokraovati ve svém vývoji, co máme

co musíme dlati, kudy musíme se bráti.

»NASE DOBA«, vnujíc se tomuto úkolu, v tomto smysle chce

býti po výtce eská.

Podmínka sebepoznávání je kritika; do jisté míry kritika tím

sebepoznáváním už jest. Kritika sloužící této pravd o nás nepestane

NAŠE DOBA I . 1
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na sebeobžalob, ale bude pedevším, smíme-li tak íci, inventariso-

váním našeho národního fundu instructu.

Nestaí pouze kritisovati, by kritika byla sebe vcnjší ; kritika

vykonati musí ást nezbytné práce analytické a analysí sloužiti

musí synthesi. Rozb ráme, rozkládáme svt a sebe, abychom po-

stehli celek v jeho organických ástech. Rozbírati, rozkládati —
pravíme, ne rozkrájeti a rozsekávati musí analyse, analyse, ekneme

pímo, zdravá. Nechceme svým rozbíráním a rozkládáním, nechceme

svua kritikou a analysí ztráceti celosti a jednotnosti ; usilujeme o názor

na svt a na národ jednotný a celkový, co možná v sob souladný.

Ve všem a zejména v hlavních otázkách chceme míti ne kolí-

savé mínní, ale pesvdení pevné. V otázkách životních nespoko-

jíme se tím »grošovým skepticismem*, jímž dnes tak etní lidé za-

krývají svou charakterovou nehotovost, nerozhodnost a neodvážnost.

Chceme býti celí, cele svými — proto však nebudeme nesnáše-

liví. Bojovati chceme proti neopravdovosti, proti indifferentismu —
pevnost není nesnášelivostí.

Pokud vytenému úkolu práce literární mže hovti, uriU jsme

si zatím tento program :

Ze všech obor lidského konání a vdní na prvém míst pi-

nášeti budeme lánky; pi tom hledti budeme k problémm a-

sovým. V této rubrice umístíme i takové referáty a kritiky, které

samostatnji vyerpají njaký pedmt.

V Besedách uvažovati se bude slohem volnjším o dležitých

otázkách asových.

V oddíle tetím podávány budou Rozhledy po dležitjších

jevech sociálního života, domácího i cizího; zejména palivých otázek

budeme si hledti. Smr náš v tom jakož i ve všem ostatním bude

rozhodn pokrokový, ale pamatovati bude napoád na Havlíkovo

poujení — » toliko moderata durant«.

Kritickou ást, již posud »Athenaeum< pstovalo, rozšííme.

Budeme pedn ve zvláštním oddílu stopovati vývoj našeho Divadla,



Výtvarného umní a Hudby, v ásti ist kritické pokusíme se

o pehled zejména naší belletrie a produkce vdecké.

Netajíme se, že práv na poli literární kritiky, kritiky belletrie

iníme vlastn jen pokus; vynasnažíme se, aby se nám podail.

Ve Zprávách bude sms zajímavjších novostí literárních a so-

ciálních.

Obzorem asopis seznamovati hodláme své tenáe s dleži-

tjším obsahem zajímavjších statí hlavnjších asopis domácích.

V poslední ásti konen podáván bude výbr Novjších spisv.

Revue naše psána bude populárn^ — alespo o ušlechtilou po-

pulárnost všickni naši spolupracovníci se pokusí; vždy i v tomto

smru u nás jsme teprve v zaátcích.

Že tam, kde síly naše nestaí, pomáhati si budeme pracemi ci-

zími, nemusíme snad už omlouvati.

1*



Bratí Karamazovi.

Rusky napsal S. A. Andrejevský.

I.

Na konci sedmdesátých let v »Ruském Vstníku* objevily se

jeden po druhém dva nejvážnjší ruské romány poslední doby.

»Anna Karenina* a » Bratí Karamazovi «. I tyto romány i jejich

autoi — Tolstoj a Dostojevský — nabádají mimodk k srovnání.

Ob díla vyšla s hesly z Písma ; oba patí péru velikých mistr,

kteí cenili v sob ne tak své vysoké umlecké nadání, jako své

povolání myslitel. Pi tom v tetí knize »Anny Kareniny* Levín

vznáší tytéž spoleenské a náboženské otázky, kterým vnovány jsou

» Bratí Karamazovi* : v šesté ásti, v rozmluv s Obolenským na

hon, muí se myšlénkou, že existující sestrojení spolenosti je ne-

spravedlivé (hlava XI), a potom v poslední ásti (hlavy VII a XIX)

muí se nevrou a po mnohém kolísání pichází k úsudku, že » ne-

pochybný projev Božstva je v zákonech dobra, které dány jsou svtu

zjevením a které on cítí v sob«. Následující vývoj náboženství Lva

Tolstého všem je známý. Skutené ocenní velikosti Lva Tolstého

j ako spisovatele uinno pomrn nedávno : ješt, když se tiskla

>Anna Karenina«, asopisetí recensentov dosti nenucené toužili

na rozvlánost románu a na možnost pokraovati takto ve psaní do

nekonena; a o ase, kdy vycházela » Válka a mír« ani mluviti,

—

tenkráte posmívali se novým psychologickým zpsobm Tolstého

beze všech okolk. Všecko to je v poádku a pirozené: všecko

znamenité neoceuje se hned najednou. Avšak nyní i kritika i toucí

obecenstvo dohodly se s geniálním spisovatelem — i nastal, nám se

zdá, okamžik, obrátiti se k druhému velikému básníku-mysliteli,

Dostojevskému, teba i vadnému v pantheon literatury jakýmsi



bezeslovným všeobecným ocenním, ale posud kritikou ponechanému

tém bez všelikého kommentáe a — stydno vyznat se — dokonce

i ne úpln protenému lidmi literatue nejbližšími. Obyejn íkají,

že u Dostojevského je — vlastní, výjimený, nemocný svt; že jeho

odkrytý mysticism neposkytuje dvry k jeho filosofii a že konen
nahromadní pravdnepodobných podrobností, s niím nesouhlasící

postup a zejména rozmluvy jeho inných osob, vždycky mluvících

jeho zvláštním mnohoslovným a rozilujícím jazykem, — všecko toto

zbavuje prý tenáe velmi brzy trplivosti a takto román zstává

nedoteným. Všecko to z ásti je spravedlivé. Avšak tím je pozoru-

hodnjší, že ani tyto nedostatky nepekážely Dostojevskému, zsta-

viti takové jméno! IMáme v nm spisovatele po rzných stránkách

snad jediného v literatue svtové, a proto není nám možno odíci

si jeho prostudování a vymlouvati se na zvláštnost nebo záhadnost

jeho dl.

>Bratí Karamazovi«, po našem mínní, jsou nejznamenitjší dílo

Dostoj.evskélK) a páli bychom si uiniti pokus je prostudovati. Každý,

1 obeznámený se všemi romány Dostojevského, zná ovšem, že v nich

' obyejn nejlepší je —• zaátek.- Prvé hlavy >Idiota«, všecka prvá

tetina »Viny a trestu* — jakoby byly psány jiným umlcem. Vše

je zajímavé, vhodné, dsledné. Potom tvrí materiál jaksi najednou

se rozlízá, dj slábne, kreslené osoby poínají se oddávati jakýmsi

poád mén a mén pochopitelným postupm a rozhovorm —
tehdy pro tenáe poíná skutená zkouška . . . Kniha te se s ne-

dvrou a asto s nudou v nadji, nalézti nové požitky nkde na-

hodile, pozdji, ale tyto nadje odmují se poád ideji a ideji,

zejména tou mrou, kterou se blížíme ke konci románu. V »Bratnch

Karamazových« — teba upozorniti — tato zkouška trplivosti poíná

se dosti brzy : od píjezdu staíka Karamazova s Miusovem do kláštera

k starci Zosimovi zapádá se unavující rozhovor a odehrává se

scéna, skuten nijak neosobující si pravdpodobnost. O tomto

zpsobe Dostojevského, se tenáem nedlati okolk, povíme pozdji.

Te však pokládáme za nutné upokojiti tenáe, že ani tato prvá

obtíž, ani druhé téhož rázu, jež vyskytnou se dále, nesmí ho mýliti,

protože v tomto román interes a bohatství umleckých krás ne-

\ vyerpávají se do poslední ádky. Poklady jsou zde rozsypány na

každém kroku a pi tom tak nahodile, že vynechati cokoli bylo by

krajn odvážné. V rozhovorech tu i tam napoád ozývají se netoliko

nejgeniálnjší myšlénky, aforismy, zevšeobecování, — ei plné otá-

sajícího pathosu, ale tu vsunuty mimochodem legendy, anekdoty,



zkušenosti, celé povídky, ze kterých mnohé pro svou hlubokost a

prípadnost mohly by sloužiti za pedmt zvláštních velikých spis.

Všecky figury v román, i docela episodické — a tch je zde množ-

ství — dkujíc nejvyššímu rozvití spisovatelova nadání aneb následkem

jakési zvláštní šastné nálady a nadšení -- všecky do nejdrobnjších

vykresleny jsou v úpln hotové originální obrazy : sluha Karamazova,

Grigorij, Lizaveta Smerdící, pomštík Miusov, jeho brati ovec Kalgano\',

darmojeda Maximov, paní Chochlová, její dcera Lízá, kapitán Mo-

alka s rodinami, Iljušeka, Kolja Krasotkin, seminarista-karierista

Rakytin, státní zástupce, soudce a advokát, Poláci Podwysocki a

Wrublewski, majitel zájezdného hostince Trifon Borlevi, kupec Sam-

sonov, otec Therapont, i — mužík Ljagavý, s nímž potkáváme se

v povídce jen jednou a jenž spí opilý a jen nkoliv slov pronáší —
všecky tyto osoby ziistávají v pamti se svou zvláštní fysiognomií

Ani nemluvím o hlavních osobách, mezi nimiž jsou figury kolossální

co do hloubky myšlénky a provedení. Vbec román pedstavuje

nejgrandiosnjší drama, plné ruchu a strašných kollisí.

Dostojevský, jak známo, byl spisovatel po výtce » ideový «. Jak

svdí p. Averkiev, Fedor Michajlovi sám mu ekl, že pi tvoení

umleckého díla jemu nejdležitjší bylo nalézti šastnou ideu, ímž
rozuml abstrakci, utvoenou z pozorování celého druhu stejnoro-

dých fakt, ze studia daného zjevu spoleenského života. Proto díve,

než pejdeme k aesthetickému rozboru » Bratí Karamazových«, sluší

zastaviti se pi idei románu. V tomto díle Dostojevský v mysli své

pojal veliký úkol. Chtl ukázati, že bezuzdá žádostivost lidí po sla-

stech života mže nalézti zdržující protiváhu jediné ve víe; že víra

potebná je lidstvu netoliko prakticky, ale že je mu nutná i pro

vlastnosti jeho vniterní pírody a že konec konc jí vždycky dostane

se vítzství nad všelikými proudy, nad všelikými pokusy lidí, ujíti

její nutnosti dané samým osudem. Práv v tom velmi blízko se

stýkají Lev Tolstoj i Dostojevský a — co všeho pozoruhodnjší —
stýkají se v dobé, kdy pro oba otázka o víe uinila se naléhavou.

Dostojevský vždy a nezmnn, celý svj život byl vícím; ale, vy-

slovit svou víru pln a definitivn, uiniti ji takoka jednající osobou

svého románu, uznal za nutné práv v týž as, kdy Lev Tolstoj,

dopsav »Annu Kareninu« v jakémsi kolísání v týchž otázkách víry,

potom zabral se v n již nenávratn. To bylo práv na konci sedm-

desátých let, kdy materialism byl mnohem více v mód a síle než

te. Vlna jako by opt poínala padat, aby se, možná, asem
znova zdvihla — avšak tehdy byli jsme na samém jejím vrchu.



ústy státního zástupce ve pi Karamazov Dostojcvský, obhlížeje

se po té dob, povdl : y»Temné události tém pestaly nám býti

úžasnými ! Kde jsou píiny naší lhostejnosti, našeho bezmála teploim-

kého chování k takovým událostem, k takovým znamením asu,

prorokujícím nám budoucnost závidní nehodnou? V našem-li cy-

nisme, v asném-li vysílení rozumu a obrazivosti tak mladé ješt

naší spolenosti, jež však tak pedasn zpustla? V rozvrácených-li

do základu mravních osnovách našich, nebo v tom konen, že tch
mravních osnov snad u nás vbec ani není ? A co že ítáváme tém
denn? Vizte, tam mladý dstojník vyšší spolenosti, sotva zaínající

svj život a svou dráhu, podle, v tichosti, beze všelikého hntu
svdomí zabíjí malého úedníka, jenž mu byl ásten dobrodincem,

a jeho služku, aby se zmocnil svého dlužního úpisu a zárovefí

i ostatních penz úedníkových : hodí se mi — praví si — pro mé
velikosvtské radosti a pro moji kariéru v budoucnosti. Zabiv oba,

uchází, podloživ obma mrtvým pod hlavy podušky. Tam mladý

rek, vyznamenaný kíži za udatnost, zbojnicky zabíjí na odkryté cest

matku svého vdce a dobrodince; svádje své druhy ujišt^jje, ž ho

miluje jak vlastního syna a proto prý poslechne všecky jeho rady

a neuiní žádných opatení. To je vyvrhel — budiž ; ale já nyní, v naší

dobu, netroufám si již íci, že je to pouze ojedinlý vyvrhel. Jiný

íini nezabije, ale myslí na to a cítí to práv tak jak onen, v duši

své je beze cti práv tak jak onen. V tichosti, o samot se svým
svdomím, možná že se táže sebe: a co je to est a není-li krev ped-
sudek? Možná, že mne zakií a eknou, že jsem lovk nemocný,

hysterický, že klevetím, že nehorázn íantasuji, upilišuji. Ano, ano —
<S Bože, jak bych já tomu sám byl rád ! O, nevte mn, pokládejte

mne za nemocného, ale pes to pamatujte si má slova: vždy, jestli

že teba desátá, dvacátá ást ve slovech mých je pravda, — i tenkráte

je to strašné! Podívejte se, pánové, podívejte, jak se u nás stílí

mladí lidé, ó, bez nejmenších hamletovských otázek, co bude tam?
bez píznak tchto otázek, jako by tato kapitola o našem duchu

a o všem, co eká nás za hrobem, dávno byla pochována v jejich

pírod, pochována a pískem zasypána.*

Toto charakteristické místo te se tém na konci knihy, ale

mohlo býti pedmluvou k románu. V nm práv je obsažen

motiv díla. V tchto silných ádkách cítí se aroma doby — ten stav

mrav, který ozbrojil i myslitele i umlce: pného — k horoucímu

hlasatelství, druhého — k vytvoení hlubokých tragických obraz.

Podobn tomu, jak ve » Válce a míru« filosofie historie stídá se



s povídkou románu, tak i zde s povídkou stídá se filosofie ná-

boženství. Tento filosofický prvek »Bratí Karamazových* je tak

obšírný a hluboký, že všestranný rozbor jeho mohl by vyvolati

celou literaturu. Pouštti se do takového rozboru my nebudeme,

také k tomu nemáme pípravy. Ale tento filosoficko-náboženský

prvek hrá tak vynikající roli v román, tak blízko dotýká se jedna-

jících osob a konen obsahuje v sob tolik pvodnosti, hloubky

a poesie, že nelze ho pominouti.

II.

Náboženský názor Dostojevského o svt a jeho spoleenské

ideály, vyslovené v »Bratnch Karamazových*, mohou býti pedmtem
velikých spor. Zde myslitel a básník pracovali tak blízko jeden

s druhým, že skuten tžko uriti: co teba pipsati rozumu, co

nadšení. Pi tom Dostojevský byl tak jemný dialektik, že opt zase

velmi nesnadno bývá íci, kde více pesvduje: tam-li, kde poráží

svou vlastní theorii anebo tam, kde ji rozvádí a hájí? Avšak i samé

theorie jeho, vychodící ze srdce, vyžadují k osvojení spíše nervní

jemnosti tenáovy než nálady logické. Proto Dostojevskému na jeho

literární dráze piházely se pozoruhodné podivnosti: ty spoleenské

strany, se kterými se, možná, v hlubin rozcházel, pokládaly ho za

svého proroka a pod záštitou tohoto nedorozumní Dostojevskému

bylo možno vyslovovati písemn takové vci o mravnosti a nábožen-

ství, které by u každého jiného spisovatele byly pokládány za na-

prosto proticensurné. Naopak, strany, se kterými Dostojevský ve

svých vzdálenjších ideálech možná úpln se snášel — vždycky po-

kládaly ho za svého hlavního protivníka. Ve skutenosti jediné, co

bylo drahé Dostojevskému, to je — záštita humánosti a víry v bez-

smrtí duše. Mimo tuto víru, podle své mystické letory, nevidl a

nenacházel žádné spásy. Tak nazývaný »evropeism« a spoleenské

pevraty dsily ho výlun se stanoviska nevry, násilnosti a krve-

prolití. Spoleenské ideály Dostojevského byly pak hluboko-ke-

sanské — podle nejstarší doby Kristova uení, kdy adeptové tohoto

uení skrývali se v katakombách ped pronásledováním ímských

císa. V »Bratích Karamazových*, v rozmluv mezi Ivanem a

Alešou, Dostojevský umístil bájenou náboženskou báse v prose

> Veliký inkvisitor«. Báse ta je velmi záhadná. Djství odehrává se

ve Španlsku, v Seville, v nejstrašnjší dob inkvisice, když v zemi

denn na hranicích spalovali kacíe. A tu, v tu práv dobu, den po



jakémsi velikolepém autodafé, pi nmž za pítomnosti krále, dvora,

rytí, kardinála a » nejkrásnjších dvorských dám«, bylo spáleno

na sto kací, — Kristus ješt jednou zjevuje se uprosted lidí, na

ulicích Sevilly a v témže zpsobe, ve kterém chodil ti léta mezi

lidmi ped patnácti vky. Lid neodolatelnou mocí puzen je k Nmu,
obstupuje Ho, shromažuje se kolem Nho, následuje Ho. Jako

díve z odvu jeho vychází uzdravující moc. On vrací zrak slepému

od narození, v pedsíni Sevillského dómu Vzkisuje v odkryté bílé

rakvice sedmileté dvátko . . . Tu najednou pechází pes chrámové

námstí sám kardinál, veliký inkvisitor. Je to devadesátiletý staec

s vyschlou tváí, s vpadlýma oima, ve kterých ješt jak ohnivá

jiskika se svítí. Za ním, v patiné vzdálenosti, sledují mraní po-

mocníci a pochopové jeho a svatá stráž. Velí chopiti Krista, a tak

poslušný ho byl lid, že Krista odvádjí a zavírají do vzení. V noci

veliký inkvisitor samotcn, se svítilnou v ruce, navštvuje vzn. Zde

v hluboké a silné ei veliký inkvisitor vykládá Kristovi, pro ne-

mže pipustiti jeho druhého pebývání na zemi a pro zítra rozkáže

spáliti ho na hranici — zítra, dodává: ^uvidíš, jak toto poslušné

stádo lidí vrhne se pilirabovat hoící uhel na hranici Tvoji. « Píina
je v tom, že uení Kristovo, skuten božské, podle mínní velikého

inkvisitora, neodpovídalo všemu tisícimiiionovému lovenstvu^^ jsouc

dostupno leda nkolika tisícm vyvolených. Kristus chtl uiniti lidi

píliš volnými. Avšak není starosti stálejší a muivjší pro lovka j^ y

jako, je-li volným, co nejdíve vyhledati si toho, jemuž by se po-
" klonil. Kristus zavrhl v poušti pokušení satanovo. A pece satan

\
(» strašný a chytrý duch«) nabízel Kristovi práv všecko to, co mohlo *

kolem nho shromážditi všecky lidi dohromady v obecném klanní.

To bylo, pn;é znamení chleba vezdejšího, zavržené ve jménu téže

volnosti a chleba nebeského. Druhé: zázrak, tajemství a autorita.

\ Kristus ani toho nepijal. On žádal víru volnou, ne zázranou. Žádal

[ lásku volnou a ne otroctví nev-olníka ped mocí, povždy ho za-

strašivší. Zavrhl i poslední dar satana, ukázavšího Mu království

zemská: Rítn a tne císav. Odeknutí Krista bylo skuteným veli-

kým inem božským. >Avšak my,« praví veliký inkvisitor, >dávno

jsme s nímt t. j. se satanem; »my jsme opravili in Tímj a za-

ložili jej na zázraku, tajemství a autorit. Dali jsme lidem tiché, po-

korné štstí slabosilných bytostí, jakými pece jsou stvoeni. My
necháme je pracovati, ale ve volné chvíli uspoádáme jim život jak

dtskou hru s dtskými písnmi, zpvy, nevinnými tanci. O, my
dovolíme jim i hích, jsou slabí a bezmocní i budou nás milovati, jak



10

dti za to, že jim dovolujeme lirešiti. My jim povíme, že každý hích

bude vykoupen, jestliže se ho dopustí z našeho dovolení ; dovolujeme

jim hešiti, protože je milujeme, trest však za híchy, rozumí se,

vezmeme na sebe. Vezmeme jej na sebe i budou nás zbožovati.

Nejmuivjší tajemství svého- svdomí — všecko, všeclco prozradí

nám, a my všecko, všecko rozhešíme. A všickni budou šastni, jediné

my, skrývající tajemství, budeme nešastni. Tiše zemrou a za hrobem

dostane se jim toliko smrt, ale my skryjeme tajemství toto a k jejich

štstí budeme je vábiti mzdou nebeskou a vnou . . . Ty pišel jsi

nám pekážet . . . Zítra Tebe spálím. Dixi.«

Vze inkvisitora jen poslouchá, pronikav a ticho hledí mu
pímo v oi a vidn nepeje si odporovati A najednou pibližuje

se k starci a tiše líbá ho na bezkrvé devadesátileté rty. V tom

všecka je odpov. Staec se zachvje. Cosi pohnulo se v koutech

jeho rt; jde ke dveím, otevírá a mluví ke Kristovi: Odejdi a ne-

picházej již! nepicházej vbec . . . nikdy, nikdy! I vypouští Ho do

temných konin msta. Vze odchází. — Polibek hoí na srdci

velikého inkvisitor~a, ale staec ziistáxá pi dívjší idei. Tím koní
se báse.

Zde máme nejlepší vzor jedné z tch podivných záhad, ktcié

v množství roz.sety jsou v dílech Dostojevského. Na í stran je

autor? Na stran Krista —• nebo na stran velikého inkvisitora? Co

mla báse dokázati: nepochybnou božskost uení Krista a rouhavé

podvody Jeho zemských následovník — nebo naopak, — záhubnou

fantastinost Kristova uení a hlubokou lásku zemských pastý
k lidem ? Je to jemné hájení církevní politiky anebo smlé odlcrytí

její drzosti? V román samém Aleša Karamazov, jemuž bratr Ivan

pednesl tuto báse, zprva zvolává: »Báse tvá jest chvála Ježíšovi^

a ne hana ... jak jsi toho chtl* a potom praví: »Inkvisitor tvj

nevéí v Boha, to všecko jeho tajemství !« — » Možná! Komai
pece jsi se domyslil^, odpovídá Ivan. Avšak jestli-íe veliký inkvi-

sitor neví v Boha, tedy i celý jeho církevní apparát je past . . .

Zda vmyslili se ve všecky ty rozpaky ochráncové Dostojevského a

dobe-li dovedU postihovati tohoto mystika jeho protivnícir

S touž hlubokou pronikavostí a vášní Dostojevský probíiá

i otázku o samém bytí Boha vbec a o harmonii svta. V úloze

skeptika vystupuje poád týž Mefisto — Ivan Karamazov. Je mladý

a vzdlaný. Mnoho » myslil o vkovných otázkách, o kterých

toliko i mluví i myslí nyní všecko mladé Rusko«, kdežto staíci

se zabrali do praktických otázek. »Pro skutené Rusy.' poznáme-
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nává Dostojevský, »otázky o tom : je-li Bh a je-li bezsmi ti, — prvé

jsou otázky a pedevším.* Tak tedy Ivan Karamazov dostal se

k positivismu. ^Mám já rozum euklidovský, zemný a proto, kde

mn rozešiti, co není od svta tohoto.« On nci)ijímá svtové har-

monie, protože nikdy nemohl pochopit, jak je inožno milovali své

bližní. » Zejména dliní,'^ praví, »po mém soudu je také nemožno

milovati, leda toliko dálné. Abychom milovali lovka, musí se skrýti

;

,

nebo jak toliko ukáže sv-ou tvá — tatam láska.* lovk zídka ^7'^^-

uznává druhého za trpitele proto, na píklad, že se pi tom druhém

ukáže hloupá tvá, anebo že od nho jde nepkný zápach, anebo že

kdysi šlápl nám na nohu. Nkdy lovk nechce uznati druhého za

trpitele njaké myšlénky, uvidv na píklad, že nemá práv té tváe,

jaká by býti mla, podle naší fantasie, na lovku trpícím práv

za takovouto myšlénku. Žebráci, podle mínní Ivanova, obzvlášt

jemní žebráci nesmli by zjevn nikdy se ukazovati, ale prositi

o almužnu novinami. »Absraktn možno ješt milovati bližního a

k tomu z daleka, ale z blízka tém nikdy. Jestliže by všecko bylo

jako na divadle, v balet, kde žebráci, když se objevují, picházejí

\ hedbávných hadrech a ztrhaných krajkách a prosí o almužnu,

graciosa tancujíce, tehdy ješt je možno míti v nich zalíbení. IMíti

zalíbení, ale pece ne milovati.* Nejpirozenjší zdálo by se milovati

dti; ony velice se rzní od lidí: jako by byly docela jiná bytost

a s jinou pirozeností. Avšak jak nakládá se s dtmi ? Ivan uvádí

otásající píklady zvíecké surovosti. Obzvlášt strašný jsou dva

pípady. Zde episoda z bulharské vojny: >Chlapeek pi prsu na

rukou tesoucí se matky, kolem vstoupivší Turci. Zaali si veselé

vyražení : laskají nemluvn, smjí se, aby je rozesmáli
;
podaí se

jim, hošík se rozesmál. V tu minutu Turek namíí na nj pistolí tyry
palce od jeho oblieje. Hošík radostn se smje, natahuje ruiky,

aby dostal pistoli, tu najednou umlec spouští kohoutek pímo jemu

v tvá a rozdrobuje mu hlavinku . . .« Druhý píklad v;iat z nej-

smutnjší doby nevolnického práva, kdy jeden znamenitý generál

posadil osmiletého chlapce na celou noc do psárny za to, že kamenem
poranil jeho milovaného honícího psa. Avšak tím trest se nekonil.

Na druhý den, ubíraje se na hon, generál rozkázal vyvésti hošíka

ze psárny, vysvlekl ho do nahá, postavil ho ped smeku chrt,

uhnal hošíka, strachem celého bez sebe, ped oima matky, a psové

roztrhali ho na kousky!

Zaražen takovými zjevy, myslí Ivan, že >nesmyslnosti píliš jsou

nutný na zemi, že na nesmyslnostech svt je postaven a že by
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bez nich, možná, v nm ani nic se neudalo . . . Trpní je. vinných

není, vše jedno z druhého pochodí pímo a prost . . .« * Avšak, co

mám z toho, že to je prosté, « zvolává Ivan, — »mn odmna je

nutná, sic jinak zniím sebe...! O, já se nerouhám! Pochopuji

dobe, jaké musí býti chvní všehomíra, když všecko na nebi i pod

zemí spojí se v jeden chvalozpv a všecko živé i živší zvolá: »Spra-

vedliv jsi, Hospodine, nebo zjeveny jsou cesty Tvoje! Když už

mitka objímá se s muitelem, roztrhavším psy jejího syna, a všichn

ti zvedají svj hlas v slzách: >Spravedliv jsi, Hospodine!* tehdy již

ovšem bude koruna poznání a všecko se objasní. Avšak zde práv

je háek, toho práv já nemohu uznati. A pokud jsem na zemi,

pospíchám, abych uinil svá opatení . . . Nechci, aby se matka ob-

jímala s muitelem, roztrhavším jejího syna psy! Nesmí mu od-

pustiti ! A jestliže nesmí odpustiti, kde že je tu harnionie ? Je-li pak

v celém svt tvor, který mohl by a ml by právo odpustiti? Nechci

harmonie z lásky k lovenstvu, nechci. Radji zstanu s utrpeními

nemstnými Radji již zstanu pi nemstném utrpení svém a ne-

únavném rozhoení svém, i kdybych ncmH pravdu. Ale i píliš

vysoko vycenili harmonii, nesnese toho naše kapsa vbec, platit tolik

za vstup. A proto svoji vstupenku pospíchám vrátiti nazpt. Jestliže

jsem estný lovk, tedy jsem povmen vrátiti ji co nejdíve. To
také iním. Ne Boha nepijímám, ale toliko vstupenku Mu nej-

uctivji vracím . . .«

Tento monolog Ivana, nehledíc na jeho pólo semináský, pólo

vulgární ton, musí býti pipoten co do hloubky sarkasmu k nej-

jedovatjším stránkám protestu nevry. Skodolit^á moudrost Mefista,

promethejské náky Byrona a svdné bezboží Voltaira sotva silnji

pobuují mysl a city proti víe v božskou harmonii svta, než tyto

bodavé, vytrpné ádky. Ne nadarmo hlava románu, ve kterém se

odehrává tento rozhovor, nazvána: » Vzpoura<í.

Uvedené píklady ukazují, že ne bez trnité cesty a ne bez

tragického kolísání nejstrašnjšího pochybování Dostojevský utvrdil

se ve své víe. Avšak tím nevyerpává se prvek náboženské kritiky

a náboženské negace v román. Otázky víry kladou se v nm na

každém kroku lidmi nejrznj.ších typ se všech možných hledisk.

Staík Karamazov má velmi zajímavé rozhovory o víe i se svými

dtmi i se služebnictvem i s klášterním starcem Zosimou.

— Mluv, táže se Ivana, jest Bh anebo ne: Ale opravdm>^

!

Je mi te do opravdy.

— Ne, není Boha.



13

— A bezsmrtí jest, nu tam jakés takés, tebas jen maliké,

malilounké ?

— Není ani bezsmrtí.

— Žádného?

— Žádného.

— Tedy nejúplnjší nulla anebo nco? Snad njaké nco jest?

Všecko pece není nic!

— Úplná nulla.

— Aleško, jest bezsmrtí?

— Jest.

— A Bh i bezsmrtí?

— I Bh i bezsmrtí. V Bohu je i bezsmrtí.

— Hm. Podobá se. že má pravdu Ivan.

Velmi mile vtipkuje staík Karamazov v rozhovoru s Alešou

o pekle:

»Nuže, tak si myslím: háky. Ale odkud je mají? Z eho? Že-

lezné? Kde že je kují? Továrnu tam snad njakou mají? Vždy
tam, v kláštee, mnichové do opravdy ví, že v pekle na píklad

je strop. Ale já jsem hotov viti v peklo, jen aby bylo beze stropu,

vypadá jako by jemnji, osvícenji, po luteránsky, víš. Ale ve skute-

nosti není-li vše jedno, se stropem nebo beze stropu ? Vždy pece

v tom prokletá otázka leží. Inu, a není-li stropu, tedy není ani hák.

A není-li hák, tedy i všecko, co s tím souvisí, pece jen opt je

pravdnepodobné : kdo mne tehdy háky povlee, protože, jestli již

mne nepovlekou, pak co potom bude, kde pravda je ve svt ? II (J^ /,-;

faudrait les inventer, ty háky k vli mn schváln, pro mne samého,

protože kdybys vdl, Alešo, jaký jsem já hanebník . . .!«

— Však, tam není hák, — tiše a opravdov, pohlížeje na otce,

pronesl Aleša.

— Tak, tak, toliko stíny hák. Vím. vím . . .«

Podobn tropí si staík Karamazov smíchy z eijí yiinéji.

»Pravda-li se, veliký ote« — táže se Zosimy — »vypravuje kdesi

o jakémsi svatém divotvorci, kterého muili za víru, a když mu
naposled odsekli hlavu, vstal, zdvihl hlavu svou a »nžno ji clo-

váše« a dlouho šel nesa ji v rukou a »nžno ji clováše« . . .«

Lokaj Smerakov filosofuje, »že jestli by se padlo v zajetí asiat

a ti by nutili hrozbou muivé smrti pejíti k islámu, nebylo by

híchu v tom, jestliže by se odekl za takové píležitosti Kristova,

ekneme jména a vlastního poktní, aby si tím zachoval vlastní život

k vli dobrým inm, kterými v prbhu let by se vykoupila málo-
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dusnost, « »I bez toho již vím,« praví, »že království nebeského v plnosti

nedosáhnu (nebo nepohla se k mému slovu hora, t. j. ne velmi víe

mé tam dvují a ne tuze veliká mzda mne na tom svt eká),

pro tedy pes to a beze všeho užitku dám kži se sebe stáhnouti

Nebo jestliže by kži moji stáhli se hbetu do poloviky, tož ani

tenkráte by k mému slovu nebo kiku nepohla se ta hora. A v ta

kovy okamžik netoliko pochybnost mže na nás pijít, ale od strachu

možno ztratit i rozum, takže i myslit bude docela nemožno. A proto

ím stanu se tu obzvlášt vinným, jestli, nevida ani tam ani tu své

výhody ani prospchu, alespo tu svou kži si zachovám } A proto

oddávaje se úpln do milosti Boží, žiji nadjí, že mn i docela od-

puštno bude . . .«

Slab vící dáma, paní Chochlaková, obrací se na starce Zo-

simu žalobami na své pochybnosti. » Budoucí život — to je taková

záhada! A pece nikdo, skuten nikdo k ní neodpovídá! Vidíte,

zavírám si oi a myslím : Jestliže všichni ví, odkud se to vzalo ?

Ale tu ubezpeují, že to všecko vzalo se s poátku ze strachu ped
hroznými zjevy pírody a že to všecko není. Co tedy, myslím si,

vila jsem celý život — umru a najednou není nic a pouze »lopuch

vyros na mohyle*, jak etla jsem u jednolio spisovatele. To je

strašné! ím, ím vrátiti víru? ím se pesvditi ?«

Zkušeností úinné lásky, — odpovídá Zosima.

Takovým tedy zpsobem Dostojevský smle a oste postavil

ped oi všecko ve svém román, co se obyejn a všude mluví

proti náboženství. Je tu i zkažený posmva, i chytrácký muž z Hdu,.

i nen^osní dáma, i trpící myslitel — všichni vyslovují se se stejnou

silou a odkrytostí. Rozvádje a liáje svj náboženský ideál, Dosto-

jevský, jak vidíte, útuje se všemi tmito nepáteli víry. Již na po-

átku ukázali jsme, jak souasn Lev Tolstoj i Dostojevský dali se

do nestranného spracování náboženské otázky ; nyní bude zajímavo,

teba i v docela všeobecných rtách provésti v tomto oboru srov-

nání obou spisovatel. Tolstoj, jak známo, prožil osobní krisi a vyšel

z ní se »svou« vírou. Plná uchvacující upímnosti a pímosti zpov
znamenitého spisovatele z tch muk pochybnosti, kterými prošel a

z toho pocitu hnusu ke své minulosti, který zakusil, — to všecko

mé ovšem mnoho svdného ve prospch kázání »jeho« víry. Ale

v em spoívá ta víra Lva Tolstého,? V téže » úinné lásce «, jak

i u Dostojevského. Hlasateli ideál Dostojevského v »Bratnch Kara-

mazových« zjevují se Aleša Karamazov a staec Zosima. A eho
pidržují se ob tyto osoby ve své víe? Téže lásky. Aleša obzvlášt
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blízký je Tolstémii. Tohoto svého reka Dostojevský popisuje takto

:

»byl vbec docela ne fanatik a. alespo po mém soud ani ne

mystik. Naped povím své plné tnínní : byl prosté pedasný lov^ko-

í/iilec, a jestli že se dal na klášterní dráhu, tedy pouze proto, že

v ten as ona jediná vzbuzovala v nm úctu a pedstavovala mu
takoka ideál východišt pro jeho du i, pracovavh' z mrak svtské

zloby k jasu lásky.* Staec Zosima taktéž pedstavuje se jako mnich

vc' skutenosti velmi liberální, vyznamenávající se nejvtší tolerancí

ke všelikým námitkáin proti vnj í stránce náboženství a vbec tole-

rancí k » svtské zlob «. V samém mnišství Zosima nevidí nic jiného,

než ten zpsob života, na kterém ted pestal Lev Tolstoj. V bese-

dách a poueních starce Zosimy »o mnichu ruském a o možném

významu jeho* praví se: >Ve svt poád víc a více utuchuje my-

šlénka sloužiti lovenstvu, myšlénka o bratrství a že lidé jsou

celek, myšlénka tato v pravd potkává se již i s úsmškem, nebo

jak nechati svých zvyk, kaní pjde tento nevolník, jestliže tolik

pivykl uspokojovati své nesíslné poteby, které pece sám si vy-

myslil ? I dostihli toho, že vcí nakupili více, ale radostí je mén . . .

I tak odezuji od sebe poteby zbytené a nenutné, samolibou a

hrdou vli svou krotím a biuji poslušenstvím a dostihuji tím, s po-

mocí Boží. svobody ducha a s ní i veselí duchovního!* V jiných

poueních Zosimy taktéž ustavin potkáváme se se lánky Tolstov-

ského náboženství: [»Pomni obzvlášt, že nemžeš býti soudcem

nikoho. « Anebo: i»Zeptáš-Ji se sebe: dobyti násilím anebo pokornou

láskou r Vždycky rozhodni : dobyji pokornou láskou. Pokota lásky-

plná je strašná moc, ze všech nejsilnjší, k níž podobno nic není.«

Potom »pedstavuji si, že vidím a jako bych už jasn vidl naše

budoucí: bud stane se tak, že dokonce i nejpokaženjší bohá náš

koní tím, že ustydí se svého bohatství ped chudým a chudý, vida

pokoru tuto, pochopí i ustoupí jemu, s radostí a láskou odvtí k šle-

chetnému studu jeho« atd. Na konci, v dlouhém sporu o významu
církve, staec Zosima propovídá, že asem pohltí stát, že státní opa-

tení proti zloinm, t. j. mechanické tresty nikoho nepolepšují a

nezastrašují, — že skutenou léitelkou spolenosti mže se státi

pouze budoucí církev, v obšírnjším významu toho slova a že tato

budoucí církev bude pojímati zloince a zloin v mnohých pípadech

docela jinak, než nyní. — Divno, poznamenal Zosimovi jeho oppo-

nent (pomštík Miusov), — odstrauje se na zemi stát, ale církev

povyšuje se na hodnost státu! a pi tom Miusov vzpomnl, jak mu
v Paíži jeden detektiv povídal, že vlastn tch všech socialistv,
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anarchist, bezbožníkv a revolucioná tajní ne velice se bojí;

stehou je a kroky jejich jsou jim znániy. Ale je mezi nimi, by
i nemnoho, nkolik obzvláštních lidí: jsou to vící v Boha a ke-
sané a zárove i socialisté. Tchto detektivové nejvíce se obávají,

to je strašný lid.

»To jest, vy je kladete k nám a v nás vidíte socialisty?* otázal

se otec Paisij, následník Zosimy. — Avšak zde Dostojevský s velikým

rozmyslem pivedl novou osobu na scénu a spor se perušil . . .

Takové jsou nábožensko-spoleenské ideály Dostojevského a zje-

vují se nám úpln totožnými, co do svých praktických vývod,

s ideály Tolstého, teba že všecka kazatelská dila L" a Tolstého se

objevila mnohem pozdji než » Bratí Karamazovi«.

Jest ostatn pouze jeden podstatný rozdíl mezi obojím uením.

Náboženství Tolstého — toliko je praktické. Náboženství však Do-

stojevského proniknuto jest ekstasí a dogmatem bezsmrtí. Dosto-

jevský pro zaátek uspokojuje se ]^vnijním zmnním lovka
k dobrému a neuruje dalšího jeho zpsobu života, již v samém tom

obrození vidí mohutnou sílu, nesoucí se k dokonalosti U Tolstého

však tento vniterní prvek nehrá takové role prvého ádu Nám bylo

toliko vážn ukázat, že ve všeobecných rtách, jestli se toliko odete

dogma bezsmrtí, oba myslitelé úpln se sešli v nazírání na úkoly

života. Na konci eknme, že ústy Zosimy Dostojevský postihl jednu

naši národní zvláštnost: »Lid ví podle našeho (t. j. jako Zosima),

ale nevící psobitel u nás v Rusku nic nepoídí, i kdyby byl

upímným srdcem a rozumem geniální. «

Kdo z tchto dvou velikých národních spisovatel vrnji po-

chopil náš národ, — rozsuzovat si neosobujeme. (Pokraování.)



o pomrném zastoupení.

Referuje T. G. Masaryk.

Zastoupení parlamentární má býti takové, aby v malém od-

povídalo skuteným politickým smrm a stranám ve státe. Proto

že prost nemohou se všickni shromážditi na míst jednom v stejnou

i dobu, vysílají své zástupce. »Snmy jsou pro národ tím, co mapa
je pro své území; v ástech i v celku tento obraz zem musí vždy

míti stejné pomry jako originál, jejž pedstavuje.* Tmito slovy

Mirabeau jadrn a prost vytkl podstatu správného a spravedlivého

zastoupení.

Takové zastoupení jen všeobecné mže býti.

Všeobecnost zabezpeena musí býti ve smru dvojím.

Prvý požadavek do všeobecnosti jest, aby všecka mínní a pe-
svdení, politicky organisovaná, byla zastoupena. Zastoupe7ii musí

tudí býti pomhué. Kladu požadavek ten na místo prvé, protože je

nejdležitjší, jak vysvítá i z vývoje parlamentárního zízení. Pomrné
zastoupení ve svých poátcích zavádno ve mnohých zemích díve

nežli zavedeno hlasování všeobecné. Z vci pak plyne veliká dle-

žitost zastoupení pomrného. Jak mže se vbec mluviti o zastoupení,

když minority nejsou zastoupeny.? Každý, kdo skutené pomry
stran zná, ví, že minority asto jsou velmi znané, ba že nezídka

majorita ve skutenosti je minorita ! Má-li tudíž zastoupení býti vše-

obecné, musí býti pomrné. Jen takto vyhovuje správnému požadavku

Mirabeauem formulovanému.

Avšak má-li zastoupení býti všeobecné, musí zárove se vztaho-

vati na vrstvy všecky. To druhý požadavek, jejž iníme na spravedlivé

zastoupení. Požadavek tento jest, strun eeno, onen požadavek

demokratický, podle nhož každý dorostlý oban má smti hlasovati,

voliti a volenu býti. Ve smyslu tom obyejn pojímá se všeobecné

hlasování všech.

NAŠE DOBA I., 1. 2
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\
Avšak 7iebHi o to, aby všicJmi hlasovali, o to Jde, aby všichni

I také byli zastoupeni, a proto všeobecné hlasování stane se v pravd

Ivšeobecným teprve tím, když zastoupeni budou všichni, a to možno

'je pouze pomrným zastoupením.

Proto dnes ve Francii i v Nmecku strany pokrokové agitují

a pracují pro pomrné zastoupení. « —
Tmito slovy vytkl jsem v kvtnovém dlnickém list zásady

zastoupení skuten všeobecného Bez pomrného zastoupení není

zastoupení skuten všeobecného. O tom každé volby mohou dáti

dkazy tak urité, že neti^eba žádného abstraktního uvažování.

Vezmme si ervnové volby v Nmecku. Ze všech 13 nmeckých
stran nejvíce hlas sociální demokraté odevzdali, totiž 1,72'0.000;

pes million hlas ješt odevzdáno od centra (1,200.000), od nacionál-

ních liberál (1,048.000) a od konservativc (1,030.000); naproti

tomu mají poslanc : sociální demokraté jen 44, ale centrum 9G,

nacionální liberálové 51 a konservativci 71. Svobodn konservativní

strana, akoli odevzdala hlas jen 238.000, pece má 27 poslanc,

tedy poslanc práv tak nepomrn více, než jich mají sociální

demokraté.

\ Takové nesrovnalosti pivedly v Nmecku k tomu, že z rzných

istran, z liberálních i konservativních, iní se požadavek, zavésti za-

stoupení pomrné. Sociální demokraté uinili požadavek na sjezde

Erfurtském (1891) a opakoval se požadavek ten na letošním sjezde

Curyšském. Hlasy, které se ze sociáln-demokratického tábora ozvaly

proti pomrnému zastoupení, utichly.

/ My Cechové, domáhajíce se spravedlivého ádu volebního, pede
' všemi mli bychom se zasazovati o pomrné zastoupení. To velmi

dobe a záhy Sladkovský poznal, jak o tom svdí jeho spis pro

pomrné zastoupení napsaný již r. 1875 (Výklad voleb zástupc

dle práva a spravedlnosti). V témž úmysle podle sil svých pracuji

pro pomrné zastoupení a nemýlím-li se, letos na voliské schzi

v Domažlicích od eských voli poprvé vyslovena žádost, by za-

vedeno bylo všeobecné právo zastoupením pomrným.
Jak nespravedlivý je volební ád v zemích eských, o tom

kiklavá data nám dávají poslední íšské volby z r. 1891.

Jeden poslanec

na obyvatel

Cechy .... 5,808.858 92 ^140
Morava . . . 2,261.882 36 62.830

^ Slezsko . . . 602.725 10 60.038

Obyvatel 1890
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Naproti tomu jiné zem jsou pomrn více zastoupeny, protože

jeden poslanec zastupuje mén obyvatelstva nežli v zemích našich.

/Solnohrady zastoupeny jsou nejintensivnji : tam jeden poslanec

• zastupuje 34.885 obyvatel
;
po ad pak na 2. míst jsou Vor-

arlberg, pak Terst s územím, Korutany, Tyroly, Hor. Rakousy,

Krajina, Gorice s Gradiskou, Štýrsko, Dalmácie, teprv na 11. míst

Slezsko, na 12. Morava, na 13. Cechy; Dol. Rakousy jsou 14., Bu-

kovina 15., Istrie 16., Hali 17.

jsou-li podle toho eské zem pomrn mén zastoupeny nežli

zem jiné, a zem slovanské vbec nežli zem neslovanské, nespra-

vedlivost zastoupení nynjšího zjevuje se srovnáním, jak jednotlivé

volební skupiny právem volebním jsou obdaeny. Podívejme se na

tyto íslice.

Voli mají:

Venkovské obce Mstské skupiny Velkostatkái Obch. komory

echy . . 263.460 92.841 443 _186

Morava . . 106.436 37.352 173 1^4

Slezsko . . 22.368 8.555 53 —

Poslanc mají:

Venkovské obce Mstské skupiny Velkostatkái Obch. komory

echy ... 30 32 2^ X
Morava ... 11 13 9 3

Slezsko ... 3 4 3 —
Venkovské obce jsou tedy nejslabji zastoupeny, silnji za-

stoupena jsou msta, a stavy privilegovanými jsou velkostatkái a

obchodní komory.

Jeden poslanec zastupuje voli:
Velkostatkái Obch. komory Msta Venkov

echy . . . .J9 20, 2900 8782

Morava ... 19 26 2873 9676

Slezsko ... 18 — 2139 7456

Nehledíme-li k nesrovnalostem v jednotlivých našich zemích, do

oí nám bije nestejnost a nespravedlivost zastoupení. Kdežto 19

velkostatká má v parlament svého zástupce, ve venkovských

obcích jeden poslanec — u nás v echách — zastupu';e 8782 voli:
podle stejnlio Diírítka inusil by náš venkov, když velkostatkái mají

ip poslancft, míti poslaiícii j.=^6 . Anebo jinými slovy eeno: parla-

mentárn jeden náš velkostatká má 462krát vtší hodnotu než

náš venkovan.

2*
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Parlamentární výhoda, resp. nevýhoda této nesrovnalosti je zjevná.

Velkostatkái mají v parlament své vyslance; nebo svých 19 voli-
koUeg poslanec osobn dobe mže znáti, mže znáti jejich osobní

požadavky a pání a mže tudíž pro své volie vydatn pracovati.

Poslanec za venkov a msta nemže tak dobe znáti svých voli, pi
nejlepší vli nemže vyslechnouti 8782 nebo i 2900 voli. Ped-
stavme si dále, že voliové venkovští a mstští sami již zastujiují

veliký poet obyvatelstva a že zejména na p. u nás v Cechách

jeden poslanec za venkov zastupuje ^^18425, poslanec za msta 42.659

obyvatel, tedy pochopíme, jak nepomrn mén a tudíž i ne-

spravcdlnji zastoupen je venkov a msto u srovnání s velkostatkái.

Již z tchto údaj je patrno, že volební ád v Rakousku je ne-

spravedlivý a že nespravedlnost jeho spoívá v tch rzných ne-

pomrnostech, pokud vidno, nijak neodvodnných. Jednotlivé zem
mají úinnjší zastoupení, zem slovanské pomrn mén jsou za-

stoupeny nežli nmecké, a konen v jednotlivých zemích rzní

stavové zastoupeni jsou tak nepomrn, že nespravedlivost je ne-

pochybná. Nespravedlnost práv v nepomrnosti tkví.

Aby se nepomrnosti, kterou jednotlivé stavy jsou zastoupeny,

odpomohlo, volá se te všude, a zejména od stav vylouených,

po zastoupení všeobecném: ve všeobecnosti volebního práva hledá

se náprava proti nespravedlnosti, kterou jednotlivé tídy voliské

jsou postiženy, a už se tídy ty rozdlují podle národnosti nebo

stavu a rodu.

Avšak píklad se sociálními demokraty v Nmecku dokazuje, že

i všeobecné hlasovací právo nezaruuje všeobecného zastoupení. Hledí-li

i

se k jednotlivým politickým stranám, vidíme, že všude, i tam, kde

je všeobecné hlasování, zastoupení je nespravedlivé, a to nepomrem,

v jakém poet poslanc stojí k potu voli.

Podívejme se na výsledek íšských voleb 1891, jaké jimi naše

hlavní politické strany eské dostaly zastoupení, totiž strana svobodo-

myslná a staroeská.

Hlas svobodomyslných ve všech eských zemích dohromady

odevzdáno 27.852= 927o všech hlas v íši, staroeských 20.402 =
6"77o ;

podle zemí

:

Svobod. Staro.

echy .... 24.896 = 3G-8»/o 11-281 = 16-77„

Morava . . . 2.956 = 7 '970 9.047 = 24-37o

Slezsko ... — 74 = l-l7o
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Svobodomyslných poslanc zvoleno (poítáme prvotní volby)

33, staroeských 14; podle pomru hlasu (I poslanec pipadá

na 1026 hlas) strana svobodomyslná mla by míti poslanc 28,

konservativní 19. Majorita spravedlivá obnášela by tedy 9, kdežto po

volbách obnášela 19 hlas.

Píiny nepomrnosti neteba dlouho hledati: kde rozhoduje

absolutní vítsitia hlasuj menšina sebe silnjší není zastoupena, a
volí ; i když menšina obnáší pouze 1 — podle nynjšího volebního

ádu všude zstává nezastoupenou. Voli v menšin zbaven je svého

práva na zastoupení práv tak jako voli, jenž svého práva zbaven

je pro zloin nebo nezaplacení daní a pod. Pedstavme si, že v pí-

pad, kde mnoho voli z té neb oné píiny na volbišt se ne-

dostaví, vtšina mže býti nahodilá, stane se, že ve skutenosti

menšina je zastoupena, ne vtšina. Známý píklad toho je z Francie,

kde pi volbách 1885 nebylo zastoupeno 567o voli. Ve Francii

vbec v posledních dobách nejzávažnjší usnesení stala se ve skute-

nosti ve jménu znané menšiny obyvatelstva. Expedice do Tonkinu

odhlasována 324 poslanci pedstavujícími 2,685.516 voli, kdežto

poet všech voli obnáši 10,352.274. Podobn stalo se se zákonem

vypovídajícím prince a j. Autorové »Etudes« docela správn íkají,

že Francie od veliké revoluce prožila devt revolucí a že nespra-

vedlivý volební ád do znané míry byl spolupíinou tohoto

trvalého politického otásání.

Historie voleb v rzných zemích poskytuje podivné a podivné

píklady toho, jak nynjší soustava volební je neudržitelná. V Belgii

na p. pi volbách roku 1880 liberálové mli svými 22.222 hlasy

o 1243 hlas více než katolíci (20.979) a pece tito mli 40 poslanc,

liberálové jen 26. Podobn v Anglii 1«74 ministerium Gladstonovo

padlo; pi volbách liberálové s 1,436.000 liberálními volii obdrželi

296 poslanc, kdežto 1,222.000 voli konservativních prorazilo 356

poslanc.

»Právo vtšiny« nezaruuje tedy ani skutené vtšiny, natož

spravedlivého zastoupení; právo vtšiny znamená nadvládu strany nad

stranou. »Má velikou dležitost, « povdl Amerian Madison na

sklonku minulého století, » hájiti spolenost netoliko proti útisku

tch, kdo jí vládnou, ale zabezpeiti jednu ást spolenosti proti

nespravedlnosti druhé.«

Z toho dvodu v nové dob všude, ve všech pokroilejších

zemích, pokusy se dlají, pipraviti pdu pomrnému zastoupení;

i jest úkolem této stat upozorniti na tyto pokusy a ukázati na
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stejnou dráhu. Za podklad tchto zpráv užijeme nejnovjší Hteratury,

ímž zárove na toto dležité odvtví politického vzdlání bude

odkázáno.*)

*

U nás, jak jsem již vzpomenul, Sladkovský svým uvedeným

spisem zasazoval se o spravedlivé pomrné zastoupení. Sladkovský,

akoli ke svému pokusu veden byl Harém, nepijal úpln jeho

soustavy, snaživ se vady této soustavy opraviti. Až pozdji nkdy
podáme vcný pehled rzných soustav pomrného zastoupení, i k zá-

sadám Sladkovského pihlédneme. Zatím bží nám pouze o zjištní

faktu, do které míry pomrného zastoupení tu a tam se užívá.

Na moravském snme hr. Serényi 1890 uinil návrh, aby pro

kurii moravského velkostatku pomrné zastoupení se zavedlo ; ve

skutenosti návrh tento a jeho odvodnní hájí vlastn zastoupení

menšiny, kteréžto zastoupení se zastoupením pomrným není docela

totožné.

Ve sborech parlamentárních do jednotlivých výbor volívá se

do jisté míry pomrn, pokud k minoritám se hledí ; ale i tu, na p.
ve Vídeské íšské rad, ohled na minority není docela spravedlivý,

jak na p. dokazuje fakt, že strana svobodomyslná v budžetním

výboru má pouze 2 zástupce, a by jí píslušeli až 4, jist 3.

V zastupitelstvech obecních tu i tam t. zv. »kompromissem«

minority se pipouštjí; podobn dje se ve spolcích soukromých.

Pede všemi spolky studentské, zejména hlavní spolek a nejvtší,

ml by v duchu asu a pokroku zavésti zastoupení pomrné. Spolek

ten mohl by prakticky zkusiti nkteré lepší soustavy volební a takto

lenm svým dáti píležitost poznati pomrné zastoupení a je zdoko-

nalovati. Technické provedení tohoto volebního zpsobu není bez

obtíží ; nemýlíme-li se, práv náš dorost politický ml a mohl by

uiniti prvý krok ve volb zástupc dle práva a spravedlnosti.

•'•) Nejnovjší spisy o pomrném zastoupení jsou : Rosin, Alinoritátenver-

tretung und Proportionalwahlen. Ein Uberblick iiber deren Systéme, Verbreitung,

Begriindung 18ÍJ2; hojné zprávy jsou ve studiích Paížského spolku pro studium

otázky uveejnné pod názvem: La représentation proportionelle, Étiides de

législation et de statistique comparées, publiées souš les auspices de la société

pour TEtude de le représentation proportionelle 1888. Srv. starší historické

pehledy: Naville, La question électorale en Europe et en Amérique 2. vyd.,

1871; Venies, Historique des tentatives de reform dans les deux mondes —
ve zprávách o mezinárodním sjezde Antverpském 1885.
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Ani theoretické spracování otázky v Rakousku valn nepokro-

ilo, — theorie odpovídá praxi. Sladkovského spis od Vávry peložen

do nminy r. 1875; k tomu: Das Recht der Minoritat von Gf.

L. W. 1884.

V druhé polovici íše zabýval se problémem kološvárský docent

Békésy v práci uherské akademii vd 1887 pedložené; práce posud

vytištna nebyla. Díve poslanec Molnár psal pro pomrné zastoupení.

Pomrné zastoupení do zákonodárného sboru nejdíve zavedeno

v Dánsku, a to hned 1855, 2. íjna; tehdejší ministr financí, mathe-

matik Andrae vypracoval pvodní soustavu, která pak definitivn

pijata v letech 1866 a 1867, po odtržení Slesviku a Holštýnska.

Podle volebního zákona 1867 12. ervence platí pomrné zastoupení

pouze pro dánský landsthing (snmovna poslanc). Do landsthingu

volí se 66 poslanc; z nich 12 voleno je králem, ostatek volebními

okresy. Poslancové volí se nepímo voliteli zvolenými zpsobem ob-

vyklým ; teprve volitelové volí podle pomrného zastoupení. Do
druhé komory — volksthingu — pomrné volení neplatí; avšak od

r. 1890 ve volksthingu výbory a kommisse volí se pomrov.
Jak vidno, dánský volební ád spojuje starší soustavu volební

s pomrovou. Soustava sama v podstat rovná se Hareov; znalcové

vytýkají jí složitost a umlost, — avšak to jsou výtky, jež každé

soustav lze uiniti, která stávající nespravedlivost chce odstraniti-

složitost pochodí od složitosti spoleenských pomru, jednoduchost

a prostost posavadního zastoupení vtšinového práv svou jedno-

duchostí je nespravedlivá.

Není nezajímavo poznamenati, že známost dánské soustavy

Andraeovy pozd se šíila, — dkaz, jak málo ješt i v pokroilých

spolenostech politické vzdlání se rozšíilo. Roku 186.3 sekretá

anglického vyslanectví, Lyíion, podal zprávu (Report by Mr. Lytton^

her M's secretary of legation, on the election of representatives for

the Rigsraad, July 1, 1863). Hare i 21111, jednajíce o pomrném
zastoupení, dánské soustavy neznali.

V Dánsku v novjší dob iní se pokusy, pomrné zastoupení

zavésti obecnji
;
poslanec Bayer 1886 uinil návrh, aby se pomrov

volilo celé zastupitelstvo národní.

I ve Švédsku uinn 1878 podobný návrh pro volby do riks-

daagu poslancem Rydinem; návrh zamítnut.

V Norsku vc posud jen theoreticky se petásá.

V Anglii, vlasti parlamentarismu a konstitucionalismu, pomrné
zastoupení zavedeno je jen v nepatrné míe.
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O zastoupení minorit v anglickém parlament uinny pokusy

1831 a 1854; návrh z r. 1854, uinný lordem Russelem, vyvolal

vtší debattu, ale nebyl pijat.

Roku 1867 y. St. Milí uinil návrh, upravený podle Harea.

Hare totiž už 1859 vypracoval svou theorii volební ve spise:

»The election of representatives parliamentary and municipal. Spisem

tímto — 4. vyd. 1873 — založena vdecká theorie pomrného za-

stoupení; u nás Sladkovský o známost Hareovy soustavy záhy se

postaral a ve spise svém v dodatku hlavní lánky Hareovy osnovy

peložil.

Hare ostatn již r. 1857 vydal brožuru: »The machinery of

representation«, kde názory své vyložil; o vadách nynjší soustavy

Hare 1885 poslal své zdání mezinárodní konferenci o pomrném
zastoupení.

Ped Harém vyšel spis Jamesa Ga;;tha Marshalla: Minority

a majority. 1853.

Milí pijal Hareovy názory a vdecky j e spracoval ve svém spise

o representativní vlád (1862), nyní i esky peloženém (Vzdlávací

bibliothéka sv. 13.). Jeho návrh v poslanecké snmovn nevyvolal

vtší debatty. Za to podobný návrh poslance Lowe-a vzbudil znanou
pozornost; proti Loweovi mezi jinými i Disraeli se vyslovil. Návrh

zamítnut 314 hlasy proti 173.

Avšak idee Hareovy pece již nalézaly mezi politiky obhájce.

V panské snmovn v témž roce — 1867 — lord Cairns pro za-

stoupení v 12 mstech (Londýn vetn) uinil návrh, aby minoritám

popáno bylo zastoupení; návrh pijat — mezi odprci minoritního

zastoupení byl i Gladstone — , ale zrušen opt r. 18S5.

Roku 1872 poslanec Morrisson uinil návrh na zavedení sou-

stavy. Hareovy; návrh zamítnut.

Roku 1878 opt — píležitostn — vedena debatta o Hareov
soustav.

Od té doby rozhodná vtšina anglických liberál je pro po-

mrné zastoupení. Sir John Líibbock založil spolek poslanc, pracu-

jících pro ten požadavek.

Pro sbory neparlamentární parlament pijal pomrné zastoupení

pro volby do okolní rady; a to pro Anglii 1870, pro Skotsko 1872.

Konen r. 1872 a 1874 pišla e na nespravedlivý volební ád
obecní (aldermen), žádáno zastoupení minorit, ale pání nevyhovno.

Pokroilejší než mateská zem jsou anglické kolonie. Od roku

1840 volí se pomrov do obecního zastupitelstva v Adelaid v Au-
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stralii. R. 1850 kolonií kapu Dobré Nadje pijat zákon na zastoupení

minorit a 1853 již proveden; r. 1861 totéž zavedeno pro Maltu (pro

státní radu), r. 1862 parlament v Sidney projednával návrhy podle

Hareovy soustavy pro panskou snmovnu. Návrh se fjijímal, ale mini-

sterstvo rozhodlo se proti.

Ve Švýcarsku rzné soustavy pomrného zastoupení mají inné

obhájce. Prakticky otázka není valn rozešena
;
posud minority

zastoupeny jsou pouze v Bernu, pi volb do obecního zastupitelstva,

v Tiínském kanton pi volb obecní a pi volb do rady veliké

a ústavní a v Neuchátelském pi volb do rady veliké.

.

V Neuchátelu r. 1858 jednáno v zákonodárném shromáždní

o pomrném zastoupení; r. 1869 doporuována soustava Hareova.

Návrh nepijat, ale byl opakován. Podobn i v jiných kantonech

inny návrhy smující k zastoupení minorit, josud s nevelikým

výsledkem.

V národní rad (centrální snmovn) inny od r. 1871 astji

podobné návrhy, posud však nepijaté.

Za to ve Švýcarsku otázka o pomrném zastoupení eší se

theoreticky zpsobem velmi pozoruhodným.

V Zenev již r. 1842 uinn návrh na pomrné zastoupení, ale

návrh zstal návrhem, veliká rada prý se jen usmála. Ovšem, — idea

byla ješt nová, nepochopená. V té dob totiž v Zenev žil Considé-

raiit. a ten prý podle scrii svého uitele, Fouricra, pojal myšlénku

pomrného zastoupení a nalezl lena veliké rady, jenž ideu jeho

pednesl. Pozdji, r. 1846, Considérant lenm veliké rady poslal

brožurku pod záhlavím: De la sincérité du gouvernement représen-

tatif ou exposition de 1 election juridique. Ve spisku tomto prý je

prvý a jasný výklad pomrného zastoupení. Considérant rzní hlas

poradní od hlasu representativního : prvý má úel utvoiti vtšinu

nutnou pro rozhodnutí, druhý je k tomu, aby podal obraz volistva

co nejvrnjší.

Nyní ve Švýcarsku s mnohých stran piln o otázce theoreticky

se pracuje. V Zenev ve spolku reformním (association reformiste)

pedseda, professor filosofie Naville, hájí ideu již adu let mnohými
a výtenými pracemi.*)

Vedle Navillea pracují v témž smru professor fysiky Hagenbacli-
Bischoff a j.

'') Podle Navillea podána zpráva v citovaném anonymním spisku ve Vídni

vyšlém ; o tento spisek hr. Serényi se opíral pi svém návrhu, takže tedy

v Rakousku známost pomrného zastoupení šíila se z Anglie a Svýcar.
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Odprcem pomrného zastoupení je bernský professor státních

vd Hilty\ r. 1882 podal spolkové rad své zdání »Uber die An-

wendbarkeit der sogenannten Minoritátenvertretung bei den eidgenos-

sischen Wahlen« (Bern 1883).

V Belgii agitace pro oprava volební již dlouho je vehni živá.

R. 1866 uinn ve snmovn návrh od dc Sinedta na spravedli-

vjší zastoupení, i rozpedla se debatta o pomrném zastoupení. To
se opakovalo pi vládním volebním návrhu 1877 a 1881 pi debatt

o ministerstvu vnitra v panské snmovn,

R. 1887 opakován de Smedtem návrh na pomrné zastoupení;

návrh posud není vyízen, ale ústední výbor snmovní doporuil

6. kvtna 1891, aby se soustava zatím zkoušela volbami do rad

provinciálních. Návrhem tím pvodní návrh musil býti pepracován,

mezitím však pijat letos návrh Nyssensv.

Pro pomrné zastoupení v Belgii vydatn agituje zvláštní spo-

lenost (Association reformiste belge pour la représentation pro-

portionelle). Spolek vydává od r. 1882 zvláštní msíník: La repré-

sentation proportionelle. Soustava, vypracovaná pro spolek Hoiidtcm^

pijata také od mezinárodního kongressu r. 1885, svolaného spolkem do

Antverp. Spolek zárove vypracoval a odvodnil úplnou soustavu

pomrného zastoupení.

Ve Francii pomrné zastoupení mezi poslanci má málo pízn, a
hned r. 1871 republikánská snmovna i senát, spojeny v národním

shromáždní, zabývaly se otázkou. R. 1874 kommisse podala píznivé

zdání, ale návrh nebyl pijat. I v pozdjších letech astji podávány

návrhy, ale vždy se zavrhly. I republikánská vtšina liberální bojí se

spravedlivého zastoupení, — nynjší volební soustava francouzská

slouží potlaování monarchismu. Akoli Francie již r. I 793 prohlásila

právo na pímé hlasování všeobecné, akoli právo to v rzných

stupních ve Francii nejdéle trvá, pece nepistoupili Francouzové

k pomrnému zastoupení, akoli od roku 1791 již trnáctá ústava

byla dána.

Theoreticky ve Francii záhy pomrné zastoupení bylo hlásáno.

Vzpomnli jsme již spisku Considrantova ; také Girardin znám je

jakožto autor zvláštní soustavy, jejíž základní ideje dají se stopovati

až do samých poátk francouzské revoluce. Roku 1839 de Villele

podal praktický návrh.

Roku 1883 založena spolenost pro studium otázky; o jejích

»studiích«, vydaných r. 1888, podáváme práv tento referát.
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V Itálii r. 1882 zavedeno bylo pro volby do parlamentu za-

stoupení minorit, ne sice úplné, ale ástené; r. 1891 volební zákon

zmnn a zastoupení minorit zrušeno.

I v Itálii založen spolek pro studium otázky.

Ve Spa7iHsku minority jsou zastoupeny od r. 1878 pi volbách

do kongressu (= poslanecké snmovny). Taktéž pi volbách do obec-

ního zastupitelstva a do provinciálního zastoupení minority se pi-

pouštjí.

Zvláštnost španlského volebního ádu tkví v tom, že kandidát

neobdrževší v jednom okrese volebním patiné vtšiny, pece je

zvolen, jestliže v jiných okresích obdržel dostatený poet hlas

(nad lOOCKJ).

V Portugalsku od r. 1852 minority jsou chránny ve volebních

kommissích. R. 1883 král ve trnní ei oznámil, že minority zákonem

budou pi volbách pipuštny; r. 1884 pijato ustanovení, jímž menšiny

do jisté míry, podobn jako ve Španlsku, jsou pipuštny.

V Nmecku menšiny jsou zastoupeny pouze v Hamburku. Ve
Frankfurt n. M. r. 1863 uinn byl návrh na zastoupení menšin;

r. 1864 jiný návrh byl projednán, ale zamítnut.

Mezi pívrženci minoritního zastoupení v Nmecku jest i Bis-

marck. Nejúinnji zasazují se o vc sociální demokraté — v theorii

státoprávní pomrné zastoupení rzných soustav velé má pívržence.

Alezi státy mimoevropskými na prvém míst zmínky zasluhují

Spojené státy severoamerické.

V centrální ústav pomrné zastoupení místa ješt nemá. Roku
1867 uinn návrh od posl. Buckalewa, by zabezpeeno bylo jihu

pi optných volbách do kongressu minoritní zastoupení; r. 1869

Buckalew rozšíil týž návrh na všecky státy unie. Buckalew v témž

roce navrhoval ochranu menšiny pro v^olitele presidentovy.

V jednotlivých státech menšiny jsou chránny, na p. v Novém
Yorce, Pennsylvanii, Illinois.

Minority mají v mnohých státech právo pi volbách do obecních

zastupitelstev a ve správ chudinské.

Povšimnutí zasluhuje, že i pi volb soudc — v nkterých

státech soudcové se volí — menšiny byly respektovány, zejména

v Novém Yorce a v Pennsylvanii.

Konen z amerických stát ješt Bj-asilie a provincie Buenos-

Ayres v Argentin musí býti zaznamenány.

V Brasilii od r. 1881 do zastupitelstev provinciálních a obecních

volí se pomrov; v Buenos-Ayres pijato pomrné zastoupení již
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1873. Naville chválí ústavu tuto, že prvá ze všech státv uskutenila

pravé zastoupení pomrné.

K vli úplnosti jen ješt zaznamenáváme, že i v republice Urii-

gnayské od r. 1872 uinily se pokusy o pomrné zastoupení. Za

našich dn v Mexikánské kolonii Libertad — zakládané » Vlastí vol-

nosti* — pro volbu direktoria také zavedeno pomrné zastoupení.

Referát práv ukonený, obávám se, neuspokojí mnohých te-

náv, alespo neuspokojí tch, kdo si páti budou uritjší vyložení

zásad a techniky pomrného zastoupení. Skuten údaje o jedno-

tlivých zemích jsou ponkud všeobecné, není eeno, kde která sou-

stava byla pijata a projednávána. Vadu tuto sám velmi jsem poci-

oval, ale pokládal jsem pes to v našich pomrech za vhodné^ naped
upozorniti na veliký rozsah politického hnutí, nesoucího se za refor-.

mou parlamentarismu a konstitucionalismu vbec. Mže se íci

smle, že ve všech státech nedostatenost posavadního parlamenta-

rismu se již uznává a že djí se všude opravdové pokusy, nedostatk

se zbaviti.

Vidíme zejména, že všude tam, kde bží o konsolidaci demo-

kratismu, kde zastoupení má býti v pravd lidové, pokusy, alespo

I

theoretické, podnikají se nejživji. Kdo chce, aby skuten zastoupen
' byl lid, aby zastoupeni byli všichni, kdo chce. aby volební ád za-

bezpeoval zastoupení lidu, kdo chce, aby národové vládli sami, aby

stát byl z lidu pro lid, — usilovati bude o zastoupení pomrné.

Úkol ten není snadný. Zastoupení majoritní dochovalo se z dob

starších, z dob, kdy politický život byl v plenkách. Tenkráte nebylo

takových politických stran, jak nyní, byla vlastn jen strana jedna,

teba rozlenná na dva, ti stavy (šlechtu, knžstvo, mšanstvo)

;

tenkrát nebylo tak mnoho obyvatelstva jak nyní, nebylo toho tuhého

nárazu ideí a tužeb jako v lidné spolenosti moderní. Jako se pe-

žily mnohé ády starší, tak pežilo se i panující zízení parlamen-

tární, — parlament nynjší je, abychom užili obvyklého výrazu, pe-

žitek. Proto si vysvtlíme, že pežitku toho využiti dovede i sta-

vovská oligarchie i absolutistická monarchie, a ústavy tyto zovou

se officiáln jakkoli.

Srovnávací studium politické ukazuje nám, jaký veliký politický

úkol moderní spolenost má, a ukazuje nám ovšem, že úkol ten je

nesnadný.
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I nám echftm úkcJ ten je položen. Smíme se pochlubiti, že

alespo jeden inný politik, Sladkovský, záhy pochopil význam po-

mrného zastoupení a na ukázal. Na dráze Sladkovským vytknuté

musíme však pokraovati, — již již jsme se ponkud opozdili. Jak pokra-

ovati, vidíme z píklad jiných. Má-li se njaká tžká a daleko.sáhlá

reforma provésti, musí se pro ni naped lidé získávati, musí se

idee a dosah reformy vykládati, musí se pro vc agitovati. Politický

program sebe lepší, když není pochopen a pijat mnohými a

mnohými jednotlivci, ve vzduchu visí, je abstraktní. Proto po pí-

kladu Francie, Belgie a j. zemí i u nás ml by se založiti spolek

pro studium pomrného zastoupení, spolek, jenž by zásady a praktické

provedení spravedlivého volebního ádu vbec theoreticky rozbíral,

spisy, pednáškami a sjezdy vykládal. Jen žádati spravedlivý volební

ád, nestaí; ád ten musíme si sami vypracovati.

Ve statích budoucích pokusíme se vyložiti podstatné nedostatky

parlamentarismu a podáme vcný výklad a rozbor rzných soustav

pomrného zastoupení.



B. Smetana.

»K svédomitosti a pravd.

«

B. SMETANA.

Pání redakce, napsati do prvého ísla nové revue lánek o Smeta-

novi, rád bych vyhovl lánkem skuten propracovaným a do

všech podrobností promyšleným. lánku takového napsati ne-

dovedu a smím k omluv své íci, dnes u nás napsati nedovede

nikdo, — alespo nikdo ho nenapsal, a popud k nmu bylo dost

a dost. Napsati o Smetanovi, o Smetanovi celém, o jeho umní a

umleckém vývoji lánek, pedpokládalo by spracovati naped jedno-

tlivé stránky bohaté umlecké innosti mistrovy. Ale kde co máme
dkladného o Smetanovi jako pianistovi, o Smetanovi jako editeli

hudebního sboru, o Smetanovi jako skladateli tanc, písní, hudby

programové a konen dramatických celk? Kdo z nás dovede

ádn posouditi Smetanu jakožto hudebního theoretikar Kdo z nás

ví, jak Smetana hudb uil? Ke všem tmto a ješt podrobnjším

otázkám budeme musiti dát odpov, chceme-li poznati Smetanu,

Smetanu celého. A jak teprve pochopíme Smetanu našeho.- Co je

charakter naší hudby eské, našeho eského zpvu a zpívání, v em
a ím Smetana je náš., eský?

Od Smetany se dovíme, co je eská hudba, ze studie jeho hudby

a srovnání s hudbou cizí. Jako ve všech velikých mužích, národnost

projevila se i ve Smetanovi a proto z nho lze pochopiti, co národní

je ráz. Ze poznání to nehned se ujalo, je smutné, ale konen ne-

házeli jsme jen my Cechové kamením po nejlepších svých synech.

; U soused nedailo se lépe Wagnerovi, o nmž krajané prohlašovali,

že »vbec není hudebníkem*, a jemuž práv tak upírán ráz národní;

a ped Wagnerem vedlo se nejinak Schumannovi, ano i Beethove-

novi a Mozartovi. »Don Juan« prohlášen za »nemelodický« práv
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tak, jako Smetana prohlašován za neumlce. Že ovšem i vlastenectví

Smetanovo podezíváno, — to, zdá se, specificum je naše eské.

Avšak dnes Smetana je uznaný, a uznaný nejen doma, nýbrž

1 v cizin. Po spravedlnosti musíme uznati, že naše eská hudba

pravé u našich politických odprc ve Vídni i v Berlín slavila pravé

triumfy, a že práv v kruzích nmeckých hudebník a hudebních

theoretik zvláštnost a podstata Smetanovy hudby se cení a oprav-

dov studuje. I v Budapešti a j. »Prodaná nevsta-^ úspšn byla pro-

vozována; snad pozdji i v Paíži a v Moskv eský mistr pronikne.

Za dkaz, jak v cizin o naší hudb a Smetanovi seriosn se

myslí, položíme sem výtah z posudku » Prodané nevsty, napsaného

Vídeským referentem berlínské >Zukunft«. Úsudek ten pozdá se snad

mnohým tenám býti píliš školským a ueným, avšak práv Smeta-

nova hudba snese sebe písnjší posouzení theoretické, nebo Sme-

tana sám, jak uvidíme, nebyl oním »nepovdom« tvoícím geniem,

jenž poád ješt strašívá v psychologii našich recensentv a kritik,

nýbrž geniem pern a piln pracujíctin a tvoícím docela vidoiul^ a

j- poanáni))i

Dr. Schenker tedy o Smetanovi napsal (1. ervence) asi toto

.

Slyše poprvé » Prodanou nevstu* v roce 1892 ve vídeském vý-

stavním divadle, málem i sob samému zdráhal jsem se znáti k dojmu,

který ve mn zstavila. Ale te stýkám se již delší dobu s tím

mistrovským dílem a tu pec už mám odvahu doznati, že krom
»Figarovy svatby* ani jediná buffo-opera nestrhla mne tak mnoho-

strannou, organickou radostí. Vím ovšem, zde není ani stopy po

boulivé, frivolní, pikantní nálad, není tu nijaké podmaující, smysly

rozrušující a opojující komiky. Nalézáš tu jen nejjednodušší jedno-

duchost, jakou si dovedeš mysliti, milou naivnost venkova, komiku

tak upímn humpoláckou, peprnou a sedláky prostodušnou ....

a pec jen srdce mj a ekneš, že komiku stejn silnou jako v Mo-
zartov Figarov svatb, takže lze smle pirovnati vis comica obou

tch dl, a v srovnání tom nic není hledaného a svéhlav podivnst-

káského.

Smetana chopil se hbretta s mozartovsky umleckým pojetím.

Ale nešlo mu o to, tvoit fpodle Mozarta* , nýbrž i>jako Mozart*,

abychom zamnili výrok Davida Jounga. Také on libuje si v gran-

diosní al-h-esco method ^Mozartov, která dovede hovti i subtilním

požadavkm pravdy, pokud je nutno míti k nim zetel. Také on

rád komponuje své nálady spíše se stanoviska divákova než oper-

ního personálu, ehož nejskvlejší doklad podává finále druhého
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djství. Ostatn po zbžném poslechnutí sotva lze tušiti, jaké množ-
ství nejrznorodjších ideových associací uloženo — práv jako u Mo-
zarta — v orchestru, v hudb Smetanov, jak každý pokyn situace

a teba jen letmo se mihnuvší, hudba Smetanova dovede zachytit

a zodpovdt. Od as Mozartových nebylo však také v oboru buffo-

opery jediného komponisty, jenž by mystériím motivu, thematiky,

obzvlášt tomu, jak motiv je základem a jak se dá rozvíjeti, lépe

rozuml než práv Smetana. Nikdo od as Mozartových ani pi-

bližn tak geniáln jako Smetana nevložil charakteru a nálady do
orchestru, a to pohybem celku, zvukovým zbarvením, rythmikou, modu-
lací. Skuten však krom umleckého smyslu a asi osmi takt
v ouvertue a tolikéž asi takt v jedné árii druhého aktu nemá Sme-

tana s Mozartem nieho spoleného. Od Mozarta liší jej již nepo-

mrn ilejší, smlejší a bohatší systém modulaní a pak ješt jedna

zajímavá zvláštnost, že totiž tam, kde Mozart jen k vli pohybu roz-

pádá svj rozplizlejší a asto bezbarvjší motivový materiál, Sme-

tana užívá obsažnjších motiv, jež bezmála vyznívají v themata.

Konkrétní hudební sloh umí ovládat jediné národní hudba eská a

ovšem Smetana.

Tedy eská hudba? Ano. A pece eská hudba daleko blíže

stojí nmecké než italské. Jestliže italská dbá pedevším na pknou
posu hlasu a podle toho pak pachtí se po svých melodiích, prvé dv
naproti ní se zvláštní zálibou hledí si kresby melodie a uloženého

v ní harmonického jádra. Ale eská hudba opt — pokud velké

sbírky lidových písní o tom pouují — naproti nmecké hudb ješt

osteji pivádí k platnosti své rythmické živly, ješt s ostejšími kon-

trasty staví proti sob rzné rythmické tvary (také v nejužším rámci)

a miluje jakousi jemnou monotonii, jíž ráda dociluje re^erkussí tonu,

jak staí íkali, t. j. astjším opakováním tonu. Žádá toho slušnost,

abychom zde pln ocenili geniálnost Smetanovu, který v jednotlivých

vlnách národní hudby postehl celé fluidum, dovedl ji napodobiti

v její nejpvabnjší pirozenosti, a co nejvýše platí, také k dalšímu

rozvoji povznésti, ano, mohl bych íci nov ji odchovati, nejinak, než

jako lidé, kteí vn otevený klín pírody vlastními tvrími plány

šastn zúrodují a její tvoení své vlastní pání suggerují. Jak se

dovídám, stalo se již leccos ze Smetanových dl duševním majetkem

eského lidu. To jsou ty úroky, které skladatel svému lidu splatil.

Již dle partitury » Prodané nevsty « pokládám Smetanu za

jednoho z nejšastnjších melodist a kolorist. Vrchol jeho tvrí
síly, pokud se tkne melodií, spatuji zde s úctou v podání skrz na
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roztékajícího a pece vždy dobe pehledného i plného krásných

obrat. A ouvertura sama v celku svou neumlkovanou, jae bodrou

pružností záslužné smí se postavit po bok ouvertue k Fiíjarov

svatb a s ní na ostatní soupeky shlížet s blahosklonným, dobro-

srdeným jen politováním. Obdivuji se Smetanové duchapítomnosti,

se kterou i v nejnebezpenjších situacích melodie žene se za pla-

stikou, a mám radost z toho, že svou nejvtší smlost ješt vždy

dovede ukryti skromností a že luxus jednoduchosti, v nmž tak tžko
je nalézti pravou míru, umí ovládati klidnou moudrostí.

Nevím, zdali njaký pedsudek ve mn vzel aneb zda snad

nejasné theoretické tuchy požitek mi zkalovaly: krátce, pj obdiv

Smetanova genia ml doznati ješt zvýšení. V saison práv se

ukonující bylo mi popáno poznati jedno dílo Smetanovo, které mi

ukázalo jeho sílu ješt v tvoiv^jším, smlejším rozletu za tím, co

chtl a co mohl. Je to jeho smycové kvarteto >Z mého života*, otrása-

: jící autobiografie, nad níž vznáší se Beethovenovo požehnání. Ke cti

však zpsobu, jak Smetana básní i hudbu programovou, budiž zde hned

sdleno, že vlastn toliko jediný, velice silný, rozrušující zvukový dj
v poslední vt kvarteta nutí uznati pedem postavený program.

Podle pipojeného lístku má kvarteto vyprávt, jak Smetana byl nej-

prve vasalem cizích, zvlášt nmeckých duch, kterak však, když po-

zdji seznal eskou hudbu, s nadšením této sloužil, jak také šastn
miloval, až uprosted štstí ztráta sluchu jej zasáhla. Žádný muž
vru nemá se co stydt za slzy, jež vyloudí mu závrek Smetanova

vyprávní. Jak tu všecky motivy, které v pedcházejících vtách

psobily ješt s tak plnou životností, te roztíštny, teskn se vracejí,

své modulace tak mdle odpádají a posléze — zmírají! Jakoby byl

/ ubohý tušil, že uvrhne jej v šílenství pronikavý ten ton je ty-
árkované), jenž od ztráty sluchu ležel mu v uchu rušiv, muiv.
Smetana zemel po krátké duševní nemoci v pražském choromyslnci.

Ale smycové kvarteto je práv to, co mi vyjasnilo ráz jeho

originality ješt lépe než komická opera. V jeho originalit znamenám
totiž vždy jasn jakýsi podklad recepce, která však nevztahuje se na

formu výrazu iiného njakého mistra, nýbrž pouze na umlecké po-

jetí. Pipadá mi, jakoby nikdy a nikde jeho originalita se nemohla

projevit a existovat, pokud souasn ad hoc umlecký smysl jeho

tou zvláštní hudební látkou se nenaplnil. A to bylo píinou, že prve

než nalezl jsem si tuto vysvtlující formuli, vždy pi tení, produkci

aneb poslechu jeho díla myslil jsem na Beethovena nebo Schuberta,

NAŠIL DOBA I., 1. 3
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Schumanna, pes to, že cítil jsem patrnou rznost ve formách, jimiž

se vyjadují.

To vysvtlení souhlasí také správn s faktem, že Smetana byl

•geniálním, reprodukujícím umlcem, jako pianista i jako dirigent

(v koncertním sále a v opee). Mn je zde ten fakt vítaný jen

jako díikaz pro jeho neobyejnou schopnost pozorovací, jíž dovedl

vystihnouti díla cizích duchu a na níž já zakládám podivuhodný

charakter jeho originality.

Také prý Smetana v pozdjších letech pochopil kodex wagne-

rianské operní method\'. Naše dvorní opera seznámí nás s nkterým

z pozdjších jeho dl — na konec se ukáže, že Cech Smetana Wagne-

rovu uení istji a pravdivji porozuml než vlastní jeho krajané,

kteí tak dlouho a tak asto ho nechápali. Oekávám toto pe-

kvapení. Ale ješt více než to láká mne zvdt, jak se zachovala

Smetanova originalita k takové promn zeikladních názor. Tolik

však vím již dnes, že naší povinností jest, dát Smetanovi slávu, které

tak bohat si zaslouží. —
Uvedl jsem ást Schenkrova posudku schváln, vybrav jej z celé

ady cizích posudkv, aby pedevším práv i cizím posudkem Snicta-

nova saDiostatnost a tiidíz ccskost náležit vynikla.

V té píin jest i zajímavá poznámka vídeského recensenta,

již iní o neobyejné schopnosti Smetanov vystihnouti ducha cizího

díla hudebního bez porušení své vlastní tvrí originálnosti. Tuto

schopnost postihnouti a vystihnouti cizího ducha my Slované sami

sob pipisujeme, zejména Rusové o sob to tvrdí, hájíce takto svou

samostatnost vi mocným vlivm západu. Nevím, zdali v tom

i u Smetany projevuje se vlastnost kmenová; ale na každý zpsob
je pravda, že Smetana pes veliké své hudební vzdlání zstal vždy

svým, vynalézavým pvodn.
A v tom, že byl a zstal i hudebn svým, že zstal .samostatným

v umní, jak nazváno bylo, nejmezinárodnjším, — v hudb, pes to,

že pronikl vším, co hudba svtová po jeho dobu vytvoila, a že zstal

samostatným, akoli živou bral úast ve vývoji hudby asové, v tom
práv veliká je zásluha Smetanova a záruka jeho národního rázu,

jeho eskosti.

Nežli však o Smetanovi se rozepíšu, musím tu podkovati panu

Teigeovi za jeho kommentovaný katalog ke skladbám Smetanovým.

Bez spisu tohoto nebyl bych s to, co o Smetanovi již dávno mám
na srdci, tak urit povdti; a nejvíce potšen jsem tím, že o Sme-

tanovi mohu mluviti Smetanou. Pan Teige zavdil se alespo tm,
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kteí více myslívají tóny než slovy, práv tím, že Smetanu vyložil

Smetanou, podávaje k jednotlivým skladbám mistrovým výpisky

hlavn z jeho list.*)

Pedevším nesluší Smetanu miti mírou obvyklou, neteba pi-

rovnávati ho k umlcm posavadním. To i cizí kritikové dobe vyciují.

Smetana je— Smetana. Není mnoho získáno, ekne-li se, že Smetana je

eský Mozart; je-li skuten eský a Mozart nmecký, tedy Mozaitcm

není. Dr. Schenker správn postihl velký rozdíl nejen v hudb po

ásti technické a formální, ale i co do celého charakteru Smetana je

jasný, veselý, ale vždy umírnný a hlavn vždy isíý — »don Juan*

a jeho charakterové Smetanovi naprosto jsou cizí.

Smetana žil, myslil, tóny kreslil, jako žije, myslí a zpívá eský
lid. V tom ohromný je rozdíl — rozdíl dvou svt mravních.

' Ani k Beethovenovi Smetanu nelze pirovnávati. Svádí k tomu
' okolnost více vnjší, hluchota obou mistr. Avšak práv i v této

vci jeví se patrný rozdíl. Beethoven ohluchl maje_2J let, Smetana

teprve ve stáí 5Q let. Beethoven byl od samého poátku svého vý-

voje samotáem, Smetana — a je to význaná rta jeho charakteru,

—

vždy žil rád ve spolenosti, a zejména také ve spolenosti aristo-

kratické. A všecko hudební myšlení obou se rzní. Beethoven

zamknutý je do sebe, je samotá, ale idejn žije s celým svtem a

prožívá svou dobu v nejvtších projevech ; Smetana toHk nehloubal,

nehloubal vbec, ale žil ve svém skrovnjším okolí národním, cele

oddán jeho vývoji. Pette si Beethovenovu záv a srovnejte s tím,

co Smetana ve svém srdci nosil pro svj národ, a poznáte rozdíl a

rznost tchto dvou velikých lidí. Kdo vyložiti chce pomr lov-
enstva a národa, svta a otiny, mže po stránce hudební srovná-

vati Beethovena a Smetanu. Beethoven je mraný, Smetana usmí-

vavý — tam chmury, tu jas, tam více subjektivity, tu objektivita.

Beethoven je hluboký, filosofuje, Smetana drží se zdravého smyslu

Subjektivit Beethovenov odpovídají jeho symfonie a sonáty, Sme-

tana s poátku komponuje tance — sám byl náruživý taneník —
pozdji pecliází k dramatu, symfonie a sonáta jsou u nho vý-

jimkou. Náhodou Smetana tolik stvoil oper, kolik Beethoven

symfonií.

Zkrátka — Smetana je svj.

Umlecký vývoj Smetanv byl nad míru pravidelný a pirozený.

Hudební nadání prozrazovalo se již v ptiletém hochovi a záhy od

*) O spise Teigov viz oddíl kritický. Red.

3*
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dobrých uitel bylo poznáno a podporováno. S poátku tvoení

jeho bralo se, ekli bychom, spoleenskou a salonní drahou : tance

byly hlavní pedmt, klavír nástrojem. Pestal výhradn komponovati

pro klavír, jakmile pešel k opee. Od tance však k dramatu pe-

cházel povlovn, kreslením rzných charakteristických osob; sám

praví, že takto osobnost Shakespearova Richarda III. uvedl v » hu-

dební postav «. Celá ada podobných prací ukazuje nám Smetanv
vývoj: Valdštýnv tábor, scéna z Macbetha, Hakon Jarl. Všimnme
si, že pokusy tyto vtšinou týkají se postav vážných a pímo tragi-

ckých a že látky a popudy erpány jsou z djin a literatury cizí.

Bylt Smetana tenkráte také v cizin. I když už komponoval dra-

mata, k tomuto genru Smetana se nesl, jak ukazuje »Rybá« a jeho

symtdnické básn.

»Branibory« poíná ada dramatických prací Smetanových.

Z devíti oper jen dv, ti jsou historické a vážné, ostatek jsou ko-

mické a látka vzata z denního života domácího,

A život ten pochopil a v sob spracoval zpsobem geniál-

ním. Smetana vystihl dokonale jednu charakteristickou stránku

eskou: upímnou veselost a jasný humor. Pravím, jasný humor,

nebo i v humoru zjevují se cliarakteristické rozdíly osobní a lane-

nové; Dostojevského humor na p. je jiný, protože Dostojc\ský

od pírody je nálady tragické. Již Plato poznamenal, že smysl pro

kominost — recte humor — spojen je se smyslem tragilcým. Avšak

kdežto rozený tragik obrací se talcé k humoristické a smšné stránce

života, Smetana, od pírody veselý a jasný, obrací se také k smutným

stránkám života.

Smysl pro vážnost a dokonce i pro traginost Smetanovi ne-

scházel. Dkazem jsou nkteré dotené dramatické pokusy z doby

ped ohluchnutím.

Že tato strašná událost v nj mocn psobila, rozumí se samo

sebou; mla vliv v jeho tvoení, ale nevykládá s dostatek jeho vývoje

k pedmtm vážným a tragickým. Tento vývoj byl docela pravi-

: dlný. Již v -» Libuši* , tedy ])ed nemocí, obrátil se k hudb vážné a

potom poád pál si míti text tragický, nebo chtl se pokusiti

o operu tragickou. Praví nám dojemn, že by rád dal život tomu,

co v nm o slohu tragickém žilo, ale nedostávalo se textu. Smetana

v pokuse tom povznésLi se chtl nad obecný život, chtl charaktery

více mén ideální a dj z minulých století vzatý pedstaviti hudbou

>v souvislosti a bezúhonnosti na výši co možná nejvyšší «. »Chci

ješt národa našemu darovati, co jsem mu ješt dlužen a co nosím
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v sidci svém, — dílo velikého objemu* — napsal, mluv o »ertov
stn«, ve kteréžto opee prvek tragický, dojista ne po smyslu Sme-

tanov, zastoupen je romantikou. Romantika mu byla cizí, ale bás-

níci nedovedli mu dáti to, co v > srdci nosil «.

Pravím, že romantika mu byla cizí, akoli vím, že sám o sob
ekl, že v mladí ml náklonnost k romantice. V kvartete >Z mého

života* v první vt líí se nadvláda romantická, nebo ml prý

v mládí náklonnost k romantickému, » melancholickému a zárove ná-

ruživému slohu hudby*. Nepopírám, že Smetana v jisté dob takovou

náklonnost ml, jak snad všici lidé; ale nebyla jeho pirozeností,

jak i hudba z mladých a mladších let dokazuje. To dobe postihli

nkteí kritikové. R. 1848 dedikoval >Six Morceaux< Lisztovi, a prvý

kus ml nápis: >Markétka v lese« ; Liszt radí mu, aby kus prost

nazval »V lese« a vytýká, že se mu pro takový kus forma kanónu

zdá býti »píli.š vdeckou«. Podobn Klára Schumannová r. 1852 na-

psala Smetanovi o » Lístcích do pamtníku'<. že jí nejmén vyhovují

kusy oznaené jako romantické, — v bizarrnosti romantika prý nemá

se vidti. Nemýlím-li se. tyto úsudky Lisztv a Schumannové po-

tvrzují to, co íkám o neromantinosti Smetanov.

V list psaném o nedokonené opee » Viole « — vrací se na-

posled k cizímu textu, jenž už dávno ped tím jej lákal — povídá,

že jeho budoucí práce musí býti dramatická, a rozumí tomu v ten

smysl, že hudba musí býti »ryze spojená s textem*. I dokládá ješt;

» Absolutní hudba jest v každém genru pro mne již nemožná, ztrácím

v enthusiasmu krásy melodické její souvislost, ale text m vždy

orientuje.

«

Této vážné, tragické stránky lidského charakteru a charakteru

obzvlášt i eského — eská reformace tomu velikým je dkazem —
Smetana tóny vypodobiti neuspl. Vykonati pro národ i tuto práci,

bylo jeho touhou a ideálem, — pochopil a ocenil po této stránce

eského lovka, ale idee a touhy nestaly se zpvem, nebo tato

stránka v Smetanovi nemla vrchu*)

Až o pomru Smetany k Wagnerovi psáno bude vcn na zá-

klad hlubšího smdia, jeho uvedený úsudek o absolutní hudb a

souvislosti slova a tónu v pravém smysle vynikne, bude-li se míti

*) Je tuším charakteristické, jak už vzpomenuto, že Smetana zaal tanci

a písnmi; ze 135 prací u Teigeho uvedených je tanc a tancovitých asi ptina;

je náhoda, že poslední jeho práce byla polonéza, jakožto úvod k velké orche-

strální svité >Pražský karneval* ? Fakt, že Smetana tém výlun komponoval

^go|ky, ukazuje opt zase jeho eskost.
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zení k tomu pirozenému vývoji hudebnímu, jejž Smetana prodlal.

Nepopírám vlivu Wagnerova, ale tvrdím, že vliv ten nezabránil samo-

statného vývoje Smetanova. Nesmí se zajisté každý úsudek Sme-

tanv o hudb pipisovati vlivu nmeckého mistra; i bez vlivu Wag-
nerova Smetana na p. o »voIání po melodii* souditi mohl, jak

soudil, píše, že volání to u vtšího dílu obecenstva znamená, aby

ihned mohlo veškeré nápvy bez namáhání a beze smyslu optovati,

jakmile ponejprve je bylo v divadle zaslechlo.

Možná dost, že dkladná kritika a srovnání Smetany s Wag-
nerem dokážou, že mistr eský netoliko lépe porozuml Wagnerovi,

než mnozí nmetí hudebníci — ale že použil tak samostatn formy

Wagnerovy, jak Beethoven použil formy Clementim vypracované.

V hudb a umní vbec — zejména také v poesii — asto se opa-

kuje zjev, že se forma — v našem pípad dramatická a sonátová —
vypracuje díve a nezídka duchy podízenjšími, kdežto duchové

v pravd tvrí do hotové formy vlévají obsah, — veliký obsah.

Smetana — to jádro mých vývod — zstal pes vliv Wag-
nerv samostatný, svj a eský. Jen v tomto smyslu dramatické

hudby rozumti jest vt, již Smetana »Braniborm« pipsal za heslo:

»Hudba, jazyk citu — slovo myšlénky* : tžišt propovdí neleží

v tom, že se hudba prohlašuje za orgán citu, ale v tom, že se hudba

prohlašuje za jazyk a že se slovu parallelisuje.

Smetana byl na-;í hudb tím, co dnes v poesii se zove realistou..

Je mi dost nepíjemno, že tohoto mnohoznaného a zneužívaného

slova musím užiti. Avšak pes tento nedostatek názvem tím jistý

smr Smetanv dobe dá se oznaiti, jak zase naopak realism umním
Smetanovým se charakterisuje a vystihuje.

S realismem spolenu má idejnost. »U mne se forma každé

komposice dá sama sebou dle pedmtu.* Smetana » vyobrazuje

v tónech* idee, postavy, život.

Realistická je Smetanova uritost a konkrétnost, konkrétnost

i v tónech! Nemožná je mu »absolutní hudba«, forma slouží idci,

touží po dramatickém, tragickém textu, slovem, jak íká, se orien-

tuje. Velmi charakteristické je v tomto smru, co sám praví o svých

»eských tancích «. »Kde Dvoák jmenuje své kusy jen pod vše-

obecným názvem »Slavische Tanze*, aniž by lovk vdl, které to

jsou a jestli vbec existují, ukázali bychom, jaké tance urit jme-

nované my eši máme.« V slovích tchto jádro realistické uritosti

a konkrétnosti velmi pípadn je oznaeno: » furiant*, »Skoná «,

»Medvd* atd. — to docela urité eské tance.
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»K svdomitosti a pravd* — to bylo jeho heslo, jehož

Tolstoj sám nemohl by lépe a úsenji prohlásiti. Pravda — ve velikém

i v malikostech ! Jak na p. odsuzuje v kusech svých, kam nepatí,

balet! Jak uruje zpvákm, jak realisticky mají zpívati a hráti, žá-

daje po nich, aby každý byl »více drainatickým umlcem než kon-

certním zpvákem «. Jak realisticky kritisuje texty, jak pípadn vidí

vady na p. ve » Vyšehradu*, v nmž eka Vltava nesprávn více

pichází do popedí než Vyšehrad. Jak Smetana pímo bojoval proti

textm a jak tóny svými opravoval slova, kde byla nedostatená —
nepravdivá

!

S uritostí a konkrétností souvisí Smetanova lidovost. O vci

této u nás ve všech oborech velmi mnoho se bájí; není snadno pod-

statu vci náležit vyložiti. Jak se ted mluví v politice o tom, že prý po-

slancové prost konají vli národa, podobn mluvilo se a posud mluví

o pomru umlce k národu jakožto hromadnému umlci. Dojista reali-

stický smr je lidovým do veliké míry proto, že v lidovém umní
nalézá si uritost, konkrétnost, kterýchžto podstatných kus pra-

vého umní v umní mstském, školském, »umlém« je na mále..

Na míst ueného výkladu o lidovosti Smetanové stj zde rázo-

vitý píklad se >Skivaní písní* v » Hubice*. Píse tu, dýšící

všecku prostotu venkovskou, prostotu venkovského života v pírod,

zpívá dveka Bárce, tedy osoba v kuse docela podízená, ale ovšem

z lidu pravého ; to nehledaná prostost lidového realismu, — rozumí

se to tak samo sebou, ale že se to tak samo sebou rozumí, v tom
práv tkví umní.

Avšak Smetana pi veliké své lidovosti nenapodobil prost ná-

rodních a lidových písní a hudby, nesestavoval z národních motiv
motiv svých, nýbrž zušlechoval a zdokonaloval lidovou tvorbu,

vystihoval ducha v tvorb té a samostatn tvoil v tomto duchu.

Jak nepodlehl vli\-u Wagnera a jiných, tak neztratil se v bohatosti

lidového umní; jemn vybroušený hranol reflektoval lidové umní
a život lidu vbec. Znamenitým a zajímavým toho dokladem jsou

Smetanova zpracování Kopeckého »Fausta* a »Oldicha a Boženy*.

Realism nesvedl Smetany k nekráse. Touha po pravd ukojena

vždy a všude istou krásou. V žádné skladb Smetanov nenalezneš

nic surového, nepkného, nemírného. Umenost obzvlášt ve vese-

losti je význaný charakter Smetanv.

Hledaje pravdu Smetana dbá ve všem jednotnosti. Mluvívá se

sice mnoho o jednot, ale skuten se slova toho málo kdy s nále-
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žitou rozvahou a právem užívá. »Jednotný styl . . . jest, abych se pi-

znal, mj vlastní,* sebevdom praví Smetana.

Vlastn ne sebevdom, ale vdom. Smetana, jako všickni velicí

a praví umlci, je si své síly pln vdom ; Smetana je si však vdom
také hranic své síly. Záhy poznal — i prvá žena ho k tomu mla -

že se musí náležit vzdlati v theorii hudby. Svdomit prostudoval

(vynikající mistry, jak o tom svdí nejedná jeho interpretace. Vynikal

Smetana i jako pianista.

Vzdlávaje sebe Smetana neúmorný byl pracovník. Smetana,

byl njaký as hudebním referentem »Nár. List «, založil nový hu-

dební ústav, úastnil se pípravních prací k založení Umlecké Besedy

byl v kommissi pro vydávání umlecké revue, založil abonentní

koncerty Umlecké Besedy, pijal vrchní ízení opery, usiloval o za-

ložení veliké dramatické školy, skuten podailo se mu pi divadle

založiti prvou operní školu — v mladších letech piln koncertoval a

uiteloval — : v práci, v neúmorné práci jeví se Smetanova geniálnost.

Celý tento moderní smr Smetanv nelze si mysliti bez dklad-

njšího všeobecného vzdlání. I z tch skrovných úryvk, jež dr. Teige

podává, jeví se nám Smetana jakožto jasný a uritý myslitel a svérázný

spisovatel; i sloh Smetanv odpovídá jeho rázu hudby, píše jasn,

urit, prost.

Ze Smetana byl veskrze eský, vyplývá z jeho lidovosti. Ze

eskosti své si byl vdom, rozumí se také samo sebou. Co eské
je, ze Smetany, na Smetanovi mžeme pochopovati; dovednjší

theoretikové hudby mohou vyložiti, co Smetanv je h'ský sloh,

o nmž Smetana sám s tak velikou uritostí mluvíval.

Nebylo by konen nezajímavo prostopovati Smetanv bh životní

a pátrati po jednotlivých vlivech na nj psobících. V odporu jen zdán-

livém s jeho lidovostí je vychování jeho v aristokratických tradicích

;

otec jeho smýšlení byl velmi aristokratického, a mistr náš sám mnoho
a dlouho prožil v salonech nkolika rodin šlechtických. V t. zv. pa-

j
triarchálním bytu šlechty, akoli ponmené — i Smetana konal

* všecka svá studia nmecky — zachránilo se dosti pvodn eského.

S pomry našimi souviselo, že Smetana dlouhá léta úinkoval v ci-

zin, — tím živjší byly dojmy eské, tím horoucnjší touha, psobiti

pro svj národ.

I život rodinný ml na tvoení Smetanovo vliv : dojista i v tomto

život dovedný psycholog nalezne nejednu parallelu se souasnou

tvorbou mistrovou ; než to všecko již pesahuje rámec této rty. V po-

drobnjší práci o Smetanovi studovati se budou vlivy jeho ušní
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choroby, ustanoví se pomr Smetanv k jednotlivým umlcm, ob-

jasní se styky s Lisztem a j., a j. souasníky atd.

Vyslovíme svj konený a úhrnený soud.
^ Smetana je v každém ohledu nejdokonalejší skladatel oper, jak

se nevhodn íkává, lehkých. »Lehká« hudba Smetanova je poesie

obecného života. Smetana byl poeta v íši tón; všude, ve všem

reagoval na poesii a jen na poesii. Poesie své ze sebe samého ne-

vybájil, vpil ji do sebe z celého eského života, z eských luhv a

háj, z eských bájí. Nalézal poesii v nejobyejnjších zjevech; není

jeho Vašek poetický skvost?

»Neulým srdcíam svt je zatvorený,

ten, kto necítí, ten je vylúený
zo svta, a len pi brán sa tára« ....

praví pvec tak ryze lidový jak lidov básnil Smetana: Smetanov
nžné citlivosti brány eského svta se otvíraly do koán, on sebral

kvty z tch eských srdcí. — ostýchav blížil se jen k té eské
síle spící pod Blaníkem . . . Smetanova hudba je radostná, veselá,

Smetana cítil radost a jas života více a živji než jeho bol — snad

ve skivání písni tomuto svému základnímu pocitu dal výraz nej-

erstvjší.

Smetana má svj eský humor.

U Smetany povznáší zvláštní klid a sebevdomí. Bylt Smetana

individualita naprosto harmonická. Ovládal se úpln, neúmornou pílí

dopracoval se dokonalosti svého zvláštního slohu.

Tragedie života lidského Smetanou nebyla procítna, veliká

otázka viny a trestu — to tragedie života — nerozsápala jeho nitra.

Je charakteristické, že Smetana nestvoil žádné hudby církevní a

posvátné vbec: jaký tu rozdíl mezi Beethovenovou missa solemnis a

Smetanovou »Libušou«.

Není u Smetany velikých a píkrých pechod a protiv chmury
a svtla — vždy je umený, mírný, jesti Smetana — jemný.

Smetana rád žil s lidmi, rád ml lidi, a lidé milovali jeho. Hudba
jeho je spolující.

Hudba Smetanova je ist duševní. Na nervy, na tlo nepsobí
nikdy, nikdy nedráždí. Smetanova hudba je na skrze zdravá: ukázal,

co je istá, veselá mysl.

V tom svtové je poslání Smetanovo: jeho hudba, jeho sloh a

smr vytiskne velkomstskou nezdravou operetu. Ch.



BESEDA.
Boston, poátkem íjna 1893.

Pijel jsem do Ameriky na výstavu studovat bavlnáství, stroje na

obrábní a zpracování bavlny. Snad v nejskrytjším nitru nalezl

bych dvod ponkud jiný — užiti píležitosti, peplaviti se moem
a vidti svt nový; nebo o pokrocích svého strojnictví z odborných

listv a jinými zprávami a zkušenostmi jsem vlastn pouen dostatek.

Veliké výstavy mají snad vbec vtší význam pro osobní sblížení

rzných lidí, mají význam obchodní, — ostatn nepopírám vý-

znamu pro pokrok práce a vynalézavosti vbec.

Pijel jsem tedy jako pijeli jiní. Prvý dojem: nedojem. Vidl
jsem všude soustavnjší, dslednjší, vydatnjší využitkování moderní

techniky, ale bylo mi všecko jako by známé alespo v zárodcích.

Ve Vídni vidl jsem to, v Berlín ono, v Paíži a dokonce v Lon-

dýn i ono, — Amerika — míním Spojené Státy — je tak veliká,

že mimodk jsem k nim pirovnával Evropu (západní) celou. Pravím,

že neml jsem dojmu zvláštního. A skuten bylo mi, jako bych

byl ve velikém fysikálním institute, — ale nepekvapovalo mne nic.

Hned v New Yorku na p. dráha na sloupech mn neimponovala

;

poštovní, telegrafní zaízení, zaízení vtších bankovních ústavv atd. —
to všecko, akoli to bylo dokonalejší než u nás — mnohem do-

konalejší — pijímal jsem, jako by se to rozumlo samo sebou.

Pozoroval jsem pouze rozdíl stupový, — ale nco podstatn nového,

zvláštního v niem jsem nenalézal. ekl bych snad mnoho, kdybych

povdl, že jsem brzy pocioval sklamání, — ale nco podobného

to bylo.

Avšak to byly pocity jen ^prvých dn po píjezde. Možná, že

pi tom psobila i únava z plavby. Znenáhla rodily se mi myšlénky

jiné. Ta soustavnost, dslednost a vydatnost, kterými moderní tech-

nika všude se jevila využitkovaná a která se mi naped zdála tak
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pochopitelnou, poala mi imponovati. Za tmi stroji poínal jsem

vidti lidi, stroj tch užívající, poínal jsem chápati celé to ovzduší

spoleenské, z nhož takovéto stroja, tví se vyvinulo. Od stroj

pe.šel jsem mimodk sám od sebe k lidem, k spolenosti, k Ame-
rianm, k » Americe*. Poal jsem pemýšleti a pozorovati, co to

je »Amerika«?

Neosobuji si odpovditi k této otázce cele; ale ásten odpov
bude dána, vyložím-li, jak umím, co mne nejvíce zarazilo. A zarazilo

mne nejvíce, na doma nejmén jsem myslíval.

Myšlénky o americkém duchu spoleenském nedaly mi pokoje,

i když jsem chodil Edisonovým carstvím. (tená jist se již do-

vdl, že stroje ženou se na výstavišti elektinou.) Dokonce pak

neml jsem klidu, když jsem náhodou upozornn byl na nedaleké

msto Oberlin, kde prý bych poznati mohl, co je Amerika.

Oberlin je neveliké msto a má jméno po znamenitém pa-

storovi elsasském. Již jméno to dalo mi pemýšleti. Zazdálo

se mi totiž, když jsem po píchodu do Ameriky chodil Newyor-

skými ulicemi, že ti Ameriané jsou beze vší poesie: »G. avenue,

13. ulice «. Nemohl jsem si nijak na to zvyknouti a nelíbilo se mi

to; » ulice Palackého, Komenského* — to pece zrií jinak, není to

tak obchodn suchopárné a lépe se to pamatuje. Avšak úsudek

tento jsem odložil, když jsem poznal, že celá msta nosí název po

osobách historických; ekl jsem si, že lovk v cizin velmi snadno

utkvívá na vnjších malikostech, nerozhodujících o pravém charak-

teru zem a národa.

V Oberlin tedy, abych se vrátil k vci, slyšel jsem pedevším,

že msto vsamých poátcích poskytovalo písteší otrokm uprchlíkm;

ukazovaly se mi domy, kde nejvíce otrok se ped slidii zachránilo.

Celé msto, všecko mšanstvo bylo pro zrušení otroctví v dob,
kdy vkol otrokái všemi silami protiotrokáskému ruchu se vzpírali.

Oberlin tehdy vkol byl nenávidn a každý Oberlian musil se

míti na pozoru; nejeden zaplatil prý svou lásku k volnosti i životem.

Zárove s hnutím protiotrokáským Oberlin podporoval osvo-

bození ženského pohlaví; v Oberlin nejdíve do všech škol ženy

mly pístup. Nyní ženy studují na zdejší akademii na všech fa-

kultách, i na theologické, a navštvují pednášky zárove se studenty

mužskými. Poznal jsem na p. studenty manžele — muž navštvuje

pednášky filosofické, žena právnické. Ano, — postavení ženy mne
tu nejvíce zarazilo. A jak by nemlo zaraziti nás Cechy!
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Na západ v mstech na trh vidíš choditi a kupovali muže,

ženy jen po rznu a výjimkou; muž nosí plné koše zeleniny a po-

travin. Vidíš to ovšem i na východ, teba i v Novém Yorce.

Všude muž — mluvím o Ameiianech a americky žijících Evro-

panech — ráno rozdlává ohe na ohništi, ne žena. V Novém Yorce —
v pedmístí — doktor (medik) ždímá prádlo, jež žena vypírá. Otec

nosí malé dít, když v nedli rodina se vrací z procházky. I v dobrých,

zámožných rodinách, kde nemají sluhy zvláštního, -hlava rodiny cídí

si boty, služka, natož žena, práce takové je naprosto zbavena.

To že není nic zvláštního.^ U nás všecky takové úlohy po-

nechány jsou žen; obzvlášt pak muž z »lepší« spoleenské tídy

práce takové by se nechytil. Aby tak na p. advokát pan dr. Slovo

nebo professor pan dr. Seno po ulici nesl svého jedináka — dlník

tak ješt uiní, ale »pán«, kam by to hledlo? Vždy paní professo-

rová by se za to musila » stydti*, — služka-otrok musí i tuto službu

vykonávati.

Slyšel jsem tu, že prý ženy proto jsou více váženy, že je

jich mén než v Evrop. Možná, že to je jedna z píin, ale není

hlavní. Nebo i na východ, kde práv dlím, v nejameritjší Americe

žena má postavení docela jiné než u nás. Pokud dovedu pozorovati

a souditi, ve všem vnucuje se mi myšlénka, že žena v Americe proto

je volnjší, že i muž je volnjší; kde i muž není volný, není ani žena

volná. A volnost pravá neznamená pouze volnost politickou, ale

obecn spoleenskou; zde v » Athénách* Ameriky však nejlépe vi-

dti, že taková volnost smýšlení možná je pi velmi tsných formách

í spoleenského spolužití. Svoboda ženského pokolení znamená roz-

! hodn vyšší kulturní vývoj, znamená vyšší mravní úrove, znamená

istjší pomr mezi mužem a ženou.

To vidíš ze všeho obcování obou pohlaví. Jak nenucené baví se

tu mladé dívky s mladými muži. Ovšem, mladý vzdlaný muž snáze se

tu mže baviti s dívkou nenucené, protože dívka je vzdlaná jak on,

že dívka má stejný všeobecný interes jak on! Dívka zdejší má
zájem v politice, v otázkách náboženských, školských — zkrátka

dívka vzdlaná má co mluviti s mladým mužem a proto ve spo-

^ lenosti neslyšíš toho prázdného mlácení, jehož my každý ve svých

studentských letech jsme se dopouštli. Až hanba je mi, vzpo-

menu-li na ty naše besedy a vneky, — co se tenkráte mluvilo,

emu jsme se smáli. Až hanba je mi, vzpomenu-li, jak )>matinky«

oima pímo visely na nás, jak se zajímaly o naše studia — kdy
totiž vystudujeme a do jaké vstoupíme » služby «, a jak po celém
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mst z úst do úst jsme se dostali proto, že jsme se slenou Ra-

ženou. Amálkou, Rosalií, Emilkou atd. o vneku mlátili prázdnou

slámu

!

I
Amerianka na ulici známého muže pozdravuje naped. Bylo

mi to s poátku divné, ale velmi brzy jsem si toho nevšímal. Zena

má právo — vysvtlili mi — dáti takto na srozumnou, koho si

váží, s kým po pípad nahodilou známost chce udržeti, s kým
sryk žádných míti nechce. Za to žen rvika se tu nelibá. U nás

ženám a dívkám ruky a ruinky jen jen se líbají, a žena pece

je — otrok. (Ostatn: nelibá se u nás ruka i mužm od muž.?!)

Otroku se lichotí, proto že se ho využívá ; tak otrokm a dlníkm
dává se na míst vtši mzdy koalka, aby byli pi dobré vli a

ochotnji — otroili. Všecka rznost zdejších a našich pomr
jeví se mi te v pozdravování. U nás i ženy pozdravují tím prázdným

»má úcta«, — jak se mi ted tato dv slova z úst našich žen pro-

tiví! Jak se mi protiví ten náš pomr k ženám, když žena muži

vzdává — úctu, na míst aby ho pivítala, anebo tak neb onak

s Bohem mu dala! »Má úcta« — znamená mi ted tolik, jako >vaše

služka, vaše otrokyn, pane!«*)

Ješt dvou. tí pozorování nemohu smleti, tuším velmi charakteri-

stických, a práv na prvý pohled nad míru nepodobných.

Na plesu u nás dívky tanenice ekají na taneníky, jako na

trhu hokynáky kupce. (Prosím za odpuštní, — ale v rychlosti ne-

napadá mi nžnjší pirovnání, vždy jen s tží potlail jsem sil-

njší) Zde každá dívka na zábavu pichází s mladíkem, jenž

odpovden je za to, aby »nesedla«; mladík ten stará se o taneníky

pro svou pítelkyni a kdy toho je potebí, taní sám. Zdálo se mi,

že takto tanení zábava je mnohem nenucenjši. Než o tom již nechci

mluviti, uvádím to, co po soudu mém mravní pomr muže a ž-eny,

co postavení ženy charakterisuje, a trvám, že i tato malikost pro

pomír ten je významná.

» Stará panna « zde v Americe nepožívá té nevážnosti, jaké u nás.

Zde mnohé dívky, jež snadn mohly se \ rovdati, volí si stav ne-

manželský, a v stáí nikdo jimi ixpohrdá, naopak mužové uctiv, se

') Dovolujeme si poznámku, že tento rozhodn nevhodný zpsob ženského

pozdravu souvisí také s našimi nehotovými spoleenskými formami; v lidu toho

není, jen v mstech, ve spolenosti t. zv. vyšší a lepší, kterážto však spolenost

nemá posud žádných ustálených forem, nejen mravem ale i vkusem vytvoených.

Redakce.
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k nim chovají, ceníce si službu, kterou svým uitelováním anebo

jiným zpsobem spolenosti prokazují.

Nejvíce však charakterisuje postavení americké ženy fakt, že

mže veejn studovati i bohosloví a že ženy dokonce zastávají

úad — kazatelský. Pravím, že tento fakt je nejvýznamnjší, nebo
'pedpokládám jako známé, že ženy zde se volí stejn jako mužové

do školních rad, že mají v nkterých státech i volební právo poli-

tické (aktivní). V Evrop žena pipuštna záhy do klášter, žena

smla a smí u nás jako jeptiška utíkati svta, jako milosrdná sestra

smí sloužiti, ale v kesanském chrám žena musí mleti. Jen na

divadle u nás, v kusech z pohanského starovku, ženy obtují bohm
v úad prorockém a knžském. Zde v Americe, zejména v n-
kterých vyznáních (u kvaker), žena i v chrám muži na roven je po-

stavena. Z chrámu mohamedánského žena je tém vylouena,

v kesanském chrám evropském musí mleti, zde i v chrám má
volnost slova.

Je to svt skuten nový. Nerozumím mu docela, ale cítím, že

je to nejen nco nového, ale i dobrého. Nemyslím, že by t. zv.

emancipace nemla i stinných stránek, akoli vyznati musím, že jsem

nic urážlivého nepostehl pes to, že jsem se po tom pídil. K nám,

do našich eských pomr hnutí americké nemže se prost pe-

nésti již proto, že toho nikdo neuiní, ale dojista i u nás, jak se

íkává, žen.ská otázka musí se ešiti. Tato fráse však, jak te vidím

a pochopuji, znamená, že všecka spolenost, nejen žena ale i muž,

musí se povznésti k vtší volnosti pesvdení a smýšlení, spolenost

musí se státi istjší, žena pestane muži být otrokyní — (kuchakou,

hospodyní, kojnou, odaliskou) — muž pestane žen býti pánem.

Poínám poznávati, že .spolenost mže se vyvinouti nad nynjší

formu rodiny, že monogamie nynjší do slova je jen formou, t. j. pro

forma, ale že ve skutenosti žije se v irém mnohoženství.

Toho vyššího vývoje rodinného, a tudíž všespoleenského, zá-

rodky vidti, cítiti v Americe mnohem více než v Evrop — to

zkušenost moje, jíž nad jiné ze svého tu pobytu si cením.



Rozhledy vnitní.

VÝJIMENÝ STAV A JEHO PODÍZENÝ VÝZNAM — JÁDRO POLITICKÉ SITCACE V OTÁZCE

SOCIÁLNÍ — SOCIALISACE STÁTU A POLITICKÝCH STRAN — STRANA KONSERVATIVNÍ

A SVOBODOMYSLNÁ VE HNUTÍ SOCIÁLNÍM — ESKÁ POLITIKA JAKO POLITIKA SVTOVÁ —
PARLAMENTÁRNÍ SITUACE VE ZNAMENÍ SOCIÁLNÍ OTÁZKY — NMETÍ LIBERÁLOVÉ

A POLÁCI — HOHENWARTV KLUB, NMETÍ NACIONÁLOVÉ, TYROLŠTÍ VLAŠI — NOVÝ

MÍSTODRŽÍCÍ MORAVSKÝ — — SITUACE ZA VODOU I VAINCRE OU MOLTIIR — CÍRKEVNÍ

POLITIKA — MAARISUJÍCÍ LIBERALISM.

Jestliže poínáme tyto své politické rozhledy zmínkou o vý-

jimeném stavu, neiníme tak proto, že bychom mu pikládali

zvláštní dležitost — klid a ticho všeobecné nejlepším je dkazem,

že politika, užívající takových prostedk, myslím, rozhodné vtšin
obyvatelstva je docela cizí. Skutky vlády všude pozbývají toho vý-

znamu, který díve mívaly, pokud politické myšlení 'nebylo tak

všeobecné a pokud jiné úkoly spoleenské nebyly naléhavé. Lidé

mají ted hlavu plnu vcí jiných a dležitjších, a tch patrn vý-

jimený stav se píliš nedotekl. Proto také smíme pedevším o stavu

tom íci, že nepivodil žádné nové situace v eském národ. Dotý-

káme se ho také jen proto na prvém míst, abychom práv íci

mohli, že politická situace stojí ve znamení docela jiném, nežli vý-

jimeného stavu.

Jádro VŠÍ politické situace a zejména také v zemích eských

vzí v problému sociálním a na ten as obzvlášt v otázce dlnické,

maloživnostnické a rolnické. Tyto ti stavy jako jinde i u nás se

pibližují, hospodáská tíse, všem spolená, rok od roku více boí
politické a spoleenské ohrady, v dobách dívjších kolem jedno-

tlivých stav postavené. Avšak náek kruh hospodásky silnjších

na zmáhající se socialism agrární a maloživnostnický ukazuje, jak

se hospodáská propast mezi »silnými« a »slabými« prohlubuje

a rozšiuje zárove.



48

Že by státní moc Vídeská tomuto stavu vcí nerozumla, dnes

nelze již tvrditi. Nasvduje tomu mnohý úkaz, obzvlášt však zvý-

šená starostlivost pro nižší úadniclvo státní, — k dlníkm, malo-

živnostníkm a rolníkm nemá ješt pistoupiti armáda malého úed-
nictva jako zaátek skuteného, nikoli utopického » státního socia-

hsmvi«. Poslední trnní e proto stavila hospodáské zákonodárství

do popedí a ohlásila adu pedloh. Slíbeno, že vláda se postará

o dorozumní mezi podnikateli a dlníky, — slíbena ilejší pée
malému živncstnictvu a obzvlášt živnosti stavební — slíbena pedloha

organisující spoleenstva zemdlská — samé dkazy, že vláda po-

znává situaci. Avšak poznání nezaruuje ješt dostatek opravné

energie — mimo nedosti zdaený zákon, upravující stavebnictví, posud

nic nevyplnno. Smutný stav nižšího úadnictva oíficiáln se arci

neuzná, avšak, jak vidti, uznává se fakticky tím, že se rok po roce

zvyšují summy výpomocné, až bez hluku platy jaks taks podle

poteby budou upraveny.

Nejen vláda, ale i jednotlivé strany poUtické poínají sociální

situaci rozpoznávati a podle toho programy své doplovati a opra-

vovati. Stát 1 strany musí se socialisovati — to práv politický úkol

dne. Tohoto úkolu beztrestn nikdo se dnes nemže vzdalovati.

Posud však jen dv strany uritji se postavily k sociální otázce,

a zejména k otázce dlnické, strana konservativní a svobodomyslná

strana eská.

Strana konservativní — vlastn katolická — poíná si dlník
všímati velmi peliv. V Nmecku hned r. 1S48 sociální otázka po-

jata do politického programu katolík — biskup Ketteler již tehdy

a pozdji otázky té byl dbalý. On vypracoval katolický program

sociální. Z Nmecka šíily se idee i do Rakouska. Když nedávno

papež sám chopil se dlnické otázky, není divu, když i v konser-

vativní stran parlamentární poíná se ujímati sociální program.

Mluvím smru ' tohoto je hr. Sylva-Tarouca, jenž, na základ n-
meckých a francouzských katolických autorit, letos ve Wúrzburgu

na 40. valném sjezde katolík nmeckých rozvinul program stavov-

ského státu konservativního, do nhož i dlnictvo má býti pojato.

Posud program tento a podobné jsou ješt více akademické a snad

jednostrann moralisující, avšak všude praxi pedchází delší a dlouhé

theoretisování — ostatn katolíci již dávno zorganisovali i ást dl-

nictva, práv tak jako strana konservativní .si zaizuje své záložny

a jiné spolky a organisace hospodáské. Má jistý symptomatický
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význam, že tmto tendencím piklouje se eské i nmecké rol-

nictvo, jak ukazuje vystupování na p. Alfonsa Šastného.

Kdežto v eských zemích konservativci pibírají si program so-

ciální, v Halii, jak dokázal ervnový katolický sjezd v Krakov,

pevládá smr církevn-konservativní, až zpátenický. Na sjezde tomto

usneseno mezi jiným, aby studentm bylo povoleno býti leny du-

chovních kongregací ; obecné školy, pokud možno, mají býti spojeny

s kláštery a t. p.

Mezi Slovinci katolicko-konservativní hnutí je taktéž velmi silné;

v zemích alpských má silný ráz agrární, kterýžto smr i mezi naše

nmecké krajany v Cechách a na Morav se zanáší.

Strana svobodomyslná piblížila se sociálnímu programu posud

nejvydatnji s politické stránky, davši návrh na všeobecné právo

hlasovací. Návrhem tím strana svobodomyslná jednala podle svého

hned ve svém poátku postaveného programu demokratického.

Od tch dob program všeobecného práva hlasovacího arci vý-

vojem spoleenských pomr dostal význam širší, politická stránka

jeho dopluje se obsahem sociálním.

Tímto programem a zárove nkterými zastanci reformy so-

ciální do strany svobodomyslné dostal se prvek sociální — bude

úkolem strany v souhlase se svým požadavkem všeobecného práva

hlasovacího všecek svj postup pivésti v soulad. Vrna tradicím

eského lidu a eské historie, strana svobodomyslná, mluvíc jménem
eského národa, pirozen bude v ele moderních ideí pokrokových—
v tom její je síla a pevaha nad ostatními stranami. eský národ

kráel v ele lovenstva, když stál za idee veliké, za idee hýbající

svtem — strana, pedstavující eský národ, provozovati bude politiku

velikou, svtovou — byla eská otázka a jest evropského, vše-

svtového dosahu.

*

S toho hlediska posuzujeme i parlamentární situaci. Co se na-

psalo asopisectvo rzných stran o vyhlídkách levice, jak v novém
parlament seskupí se vtšina nmecko-polská, a jak hr. Táaffe siln

vesluje na levo atd., — nevyplnní všech tchto a pod. proroctví

mohlo by pece již i slepému ofevíti oi a ukázati, kam politická

magnetka ukazuje. Je po sláv liberalismu — ani nmetí liberalové

a vbec žádní liberalové nedostanou se již ke vlád. To hr. Taaffe

správn rozpoznal — odtud jeho politika. PoUtika ta — o tom ne-

pouil nás teprve vyjíniený stav — byla namíena proti svobodo-

naSe doba i., 1. 4
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myslné stran — ale pes to, snad práv proto neodevzdal se hrab
Taaffe stran nmecko-liberální na milost a nemilost. Program

p. Pionérv stran svobodomyslné málo by uškodil a proti pro-

gramu eskému v Rakousku žádný ponkud rozumný ministr sta-

vti se nebude. Pan Plener mohl v Chebu ješt mírnji mluviti než

mluvil a ješt víc odkryti politickou slabost své strany — slabost tu

nezpsobil hr. Taaffe, hr. Taafife však dovede z ní tžiti.

Poláci v parlament mají na delší ješt as výhodné postavení.

Avšak ani doma polské Kolo není všude v oblib — demokrati,

pokroková ást obyvatelstva, Rusíni se vedoucí politice klubovní

vzpírají; u ostatních národ však politika »polská« není v lásce. Po-

láci nejmén pejí sociálním reformám, — to píina jejich neobliby.

V zemi mají hospodáské pomry jiné než zem pokroilejší, proto

nemají porozumní pro pomry tyto. Pirozen kloní se sociáln

k liberálním Nmcm, kamž i velkostatkáský ráz haliské poslance

odkazuje. Avšak na druhé stran konservatism vede je do tábora

protiliberál— tohoto svého postavení dovedou využitkovati. K tomu

pistupuje zahraniní politika— protiruská politika pomáhá jim v parla-

ment, iní je píjemný rozhodujícím kruhm — císa nedávno jejich

parlamentární taktiku velmi pochváhl — a last not least umožuje

jim pln vykoistiti pro své hospodáské pomry militarismu. V té

píin t. zv. strategické dráhy nejsou jediným výtžkem.

Hohenwartv klub ve svých základech je slabý — strach ped
slabými liberály je nepevný politický tmel. Z téhož dvodu nepro-

spívá strana nmeckonacionální — má program píliš negativní a

osobní.

Tyrolští Vlaši mají dobré nadje, že se jim požadavky splní —
císa sám slíbil jim v Innsbrucku pi návštv výstavy a odhalení

Hoferova pomníku, že vláda program jejich znovu prostuduje -—

trojspolek autonomistickým tužbám Trentina napomáhá práv tak,

jako zahraniní politika valn se cítí v Halii a u nás v Cechách.

Nechceme tím íci, že z dvod vyšší politiky na Morav se stal

místodržícím bar. Spens-Boden, rodem Nmec, povoláním úedník.

Vidh jsme nedávno historickou statistiku místodržitelskou
;
podle

ní na Morav již dávno bývají místodržícími Nemoravané.

Za vodou — míníme za Litavou — potlaování národ nemaar-

ských je hlavní program státní politiky.



51

»Vaincre ou mourir,* zvítziti neb umíti, — to heslo uherského

státu a zvítziti znamená — pomadarštiti národy uherské. Tak to

docela odkryt 1885 prohlásil vládní list »Nemzet«. Tak postupuje

jen politika strachu a špatného svdomí. »Uhry bud stanou se madar-

skými, anebo zaniknou*, r. 1891 hlásal »Pesti Xapló«. Proto z Uher

po léta není co zaznamenati, leda úsilí, všemi možnými mechanickými

prostedky »státnímu jazyku* zjednati co nejvíce jazyk — všecka

politika uherská slouží tomuto úelu.

Pedvoj této politiky tvoi strany radikální, s nimiž strana vlád-

noucí jako slepý pasažér se veze. Poslední debatty o slovech krá-

lovských tento zvláštní pomr stran maarských jasn osvtluje;

»Vaterland« — kterýžto list z rakouských do poslední doby jediný

stál na stráži — dobe ukázal na význam odpovdi Wekerleovy na

vývody posl. Horvátha.

Liberalism maarský plnou parou fedruje maarisaci. V odmnu
za to obdrží snad obanský satek — akoli se podobá, že se mu
to zatím jen drazn slibuje. Ale tento maarisující liberalism požívá

ješt sympathie valné ásti Evropy; Evropa neví, že nynjší stát

uherský dávno se odcizil svobodomyslným ideám r. 1848. Avšak
poíná se již poznávati, že uherský stát zneužil svobody, a odpor

roste nejen se strany konservativní, ale i u rzných národ v Uhrách

i v cizin.

V Praze, 8. íjna 1803.

4*



Rozhledy zahraniní.

TKOJSPOLEK A RUSKO-FKANCOUZSKÉ SBLÍŽENÍ — VÝHODY PRo' RAKOUSKO — CELNÍ

SMLOUVY S RUSKEM — RUSKO-NMECKÁ VÁLKA CELNÍ — RUSKÉ FINANCE — SESÍLENÍ

REPUBLIKY VE FRANCII — ZAHRANINÍ POLITIKA FRANCOUZSKÁ — ITALSKÁ »PANAMA«

A POTÍŽE FINANNÍ — NMECKÉ VOJSKO A PENÍZE — POLITIKA POLÁK V NMECKU —
GLADSTONE A SNMOVNA LORDU — ANGLIANÉ V EGYPT.

Politická situace Evropy poskytuje stále týž obraz; trojspolek a

na druhé stran Francie a Rusko, zbrojení do posledních sil

a pece snaha po zachování míru, snad proto, že se tak mnoho
zbrojí, a že je válka dnes ješt více než kdy jindy poet s velikou

neznámou, ponvadž podmínky její dnes pi milionech voják, pi

be/.dýmném prachu a opakovakách jsou docela jiné, než ve všech

válkách dosavadních.

Pedevším zajímá nás ovšem postavení našeho mocnáství v poli-

tice zahranin. Nejsme páteli trojspolku z píin známých, kterých

zde nebudeme opakovati. Ale pes toto naše stanovisko proti trojspolku

je nám milejší, když Rakousko má v nm postavení vynikající, svobod-

njší, než aby bylo pívskem, jako za Bismarcka. Tento velmistr politiky

si ustrojil své postavení v pravd po bismarckovsku. Rakousko i Itálii

si svázal úmluvou, a sám ponechal si volné ruce naproti Rusku,

staral se ze všech sil o pátelský pomr k nmu, aby tak všecko

odium balkánské politiky rakouské také na Rakousku zstalo,

a aby ml proti svým spojencm vždycky možnost pohroziti, že

spojí se s Ruskem. Poslední léta se mu to ovšem nedailo jako díve,

ponvadž v Rusku ím dále tím více zakoeovalo se mínní Prusku

nepátelské. Po odchodu Bismarcka se vše rázem zmnilo. Mezi N-
meckem a Ruskem nastal pomr pímo mrazivý a Kronstadt zna-

menal naprostou porážku nmecké politiky. Co Bismarckovi podailo se

zameziti, demonstrattvní sblížení Ruska a Francie, to se po jeho odchodu

stalo skutkem. Bismarck neopominul to kancléi Caprivimu s ob-
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vyklou oteveností a zdvoilostí vytknouti. Pro Rakousko znamenalo

to ovšem veliké ulehení, ba pímo jisté osamostatnní v trojspolku.

/ Rakouská politika nového položení vcí dovedla využitkovati.

/ Pomr její k Rusku stal se mnohem pátelštjším, a to místo, které

i díve zaujímal v trojspolku Bismarck, má dnes alespo do jisté míry

'i Rakousko. To jeví se i v nejnovjších hlasech ruských list. Kdežto

naprosto odsuzují píliš vojenské ei, které císa Vilém II. mluvil

v Metách pi velkých manévrech, jichž úastnil se také italský ná-

slední princ, vychvalují mírumilovnost všech eí pronesených císaem

Rakouským pi manévrech uherských, a kladou tak tžišt troj-

spolku do Vídn. Nmecku tato situace ovšem není velmi pí-

jemná, a proto byly nelíbezné hlasy nmeckých list po známém pro-

hlášení hrabte Kalnokyho o zlepšení pomr v Rusku docela

pochopitelný, a na vci sotva mnoho zmnily. Konen v Nmecku
i tomu pivyknou, a dozajista pozoruhodné jest, s jakou nápadností

císa Vilém II. rozdával pi své návštv v Uhrách nejokázalejší d-
', kazy své milosti, z nichž nejnápadnjším bylo jmenování nmeckým
maršálem arcivévody Albrechta, který platí za pítele Ruska. A kdežto

po všech manévrech posavadních pruské listy byly plny opovržení

pro armádu rakouskou, a zlostného náku, že Nmecko musí se

zakrváceti, aby svými obtmi na armádu nahradilo nedostatky vojska

rakouského, letos jsme etli jen samou chválu a nadšení nad rakou-

ským vojskem. Jsou to malikosti, ale docela pozoruhodné, a mohou
pouiti ty, kteí chtjí vdti, jak upímného spojence máme v N-
mecku. To se ostatn ukázalo i pi nejnovjších obchodn politických

událostech. Jak známo, jednalo se už delší dobu o uzavení obchodní

smlouvy mezi Ruskem a Nmeckem. Rusko již roku 1891 samo

o své vli snížilo svj naprosto prohibitivný celní tarif, ustanovený

v létech 1884 a 1885, zejména v odvtvích strojnickém a chemickém.

Žádalo za to od Nmecka snížení cla na obilí, díví, dobytek a uji-

štní, že clo na len a lnné semeno nebude zvýšeno. Za to chtlo

Rusko se zavázati, že tarif, jak snížen r. 1891, nebude také více zvýšen,

teba by se na p. kurs ruského ruble znan zlepšil, což znamená

velikou výhodu pro nmecký vývoz. Nmecko se tím ovšem nespo-

kojilo a žádalo za to tak mnoho, že se nedivíme perušení jednání.

Chtlo: 1. ulehení v pohraniném obchod, 2. vyrovnání cel na zboží

po moi a po suchu dovážené, 3. snížení cla ve 171 posicích ruského

tarifu, který jich má všeho 212. Skromní Nmci jako obyejn ne-

byli. Mezi jednáním slevili a nechtli snížení než v 77 posicích, ale

za to velmi radikáln, dosahující nkde 60—80"/o tarifu z r. 1891.



54

Jednání bylo perušeno a než uzavena bude nová obchodní smlouva,

o niž poalo se jednati 1. íjna, je mezi obma státy celní válka. N-
mecko i Rusko zvýšily své tarify do naprosté prohibice. Zatím však

veejnost zvdla o obchodn politickém jednání mezi Ruskem a Ra-

kouskem, o dobrých nadjích na jeho skonení, a to na základ

smlouvy o nejvyšších výhodách, takže bychom my v Rusku úastni

byli výhod obchodní smlouvy Rusko-Francouzské, nedávno uzavené,

a Rusko u nás výhod našich smluv s Nmeckem atd. Jednání ovšem

nebylo tak hladké, jak se oekávalo, ponvadž Rusko .žádá také

snížení na obilí a dobytek, jaké povolili jsme Srbsku v pohraniném

obchod, ehož Rakousko s ohledem na uherské a haliské zemdlství

nechce pipustiti, ale mezitím znan už uleheny a zjednodušeny

obchodn politické styky rakousko-ruské. A tu se ukázala nmecká
neskromnost v nejjasnjším svtle. Rakousku vytýkáno sobectví, že

se na útraty Nmecka chce obohatiti a že se domlouvá s Ruskem*

když Nmecko s ním je v celním boji. Cist nmecká skromnost

a logika! Rakousko r. 1892 povolilo obchodní smlouvy v nadji, že

Nmecko Rusku hned tak nepovolí snížení cla na obilí na o marky,

které prohlašováno pro Rakousko za velikou výhodu, ponvadž bude

na trhu nmeckém proti ruskému obilí chránno differenciálním clem.

Ale to nevadilo Nmecku, že ihned zaalo s Ruskem jednati, a bylo

ochotno, obtovati svého drahého rakouského spojence i s jeho

obilím, jen kdyby Rusko povolilo slevy na nniecké tovary. A po-

nvadž se pro upílišnnost nmeckých požadavk jednání rozbilo,

je Rakousko zrádcem na spojenci, když následuje píkladu nme-
ckého, a také se snaží o dohodnutí s Ruskem, ovšem s vtší

nadjí na výsledek!

Zatím na druhé stran blíží se dny návštvy ruského lostva

v Toulon. Snad až píliš hlun dávala Francie na jevo svou

radost z této návštvy, tak hlun, že s officiosní strany ruské

uznáno za nutné ohnivý temperament francouzský ponkud schla-

diti. Avšak rozumíme Francouzm, že jsou plni radosti. Dlouho

byli osamoceni v Evrop, tak jak to chtla vševládná tehdy politika

Bismarckova. Nyní konen našli spojence, a sice toho, o njž se ne-

návidné Prusko tolik ucházelo. Kronstadt minul, optná návštva

stále se oznamovala a stále nenastávala. Konen pišla officielní zvst,

zrovna souasn, kdy v Lotrinsku s velkou okázalostí slavena pí-

tomnost Viléma II. pi manévrech, jichž úastnil se italský následník,

i
vnuk onoho krále, který své italské království má co dkovati krátko-

zraké politice Napoleona III. a velým sympathiím francouzského
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národa k vlasteneckým snahám italským. A vnuk tohoto krále

úastnil se vojenských cviení v zemi, jejíž jméno žádný Francouz

\ nedovede vyslechnouti bez bolesti a pohnutí. Nedirme se Vancouzm,
/že byli do duše roztrpeni! Mezi Francouzi je ješt mnoho tch,

kteí krváceli u Solferina a Magenty za italskou svobodu, a kteti po-

mohli Itálii k jednot a velikosti, pes to, že Itálie sama snad ani

jediné bitvy nevyhrála, nýbrž s dojemnou pravidelností všude, na

suchu i na moi byla poražena. Nad to ješt vše to dalo se nkolik dní

po smutných výtržnostech, pi nichž evnivost francouzských dlník
zpsobila tak politováníhodné výstupy, na které italský lid odpovdl
pohanním francouzských znak na budovách zástupc Francie. ím
roztrpenjší bylo veejné mínní francouzské na Itálii, tím vtší

radost zpsobilo ohlášení návštvy ruského lostva v Toulon. Situace

stala se ješt zavitjší zprávami, že pro ruské lostvo bude zízena

stálá stanice v Stedozemním moi, a že Francie k tomu úelu po-

skytne jeden ze svých pístav. Toho použito ovšem se strany troj-

spolkových list, aby Anglie vyburcována byla ze svého klidu a aby

se konen odhodlala zejm pistoupiti k trojspolku. Le snahy ty

posud nepotkaly se s výsledkem, tím spíš, že nemluví se více o oné

zimní stanici ruského lostva. Ostatn veliké to rozilení bylo zby-

tené, alespo mohlo by býti známo, že Rusko stále má v eckých

vodách nkolik válených lodí.

Pes všecky tyto demonstrativní návštvy panovník, princ

a válených lodí možno pece íci, že mír evropský není ohrožen

a že na dozírnou dobu není se co báti njakých komplikací.

Rusko je plno starostí, jak odiniti následky uzavení nmeckých
hranic. Nedá se popíti, že celní válkou ruské zemdlství velmi

utrplo, ponvadž Nmecko .patí mezi nejzávažnjší spotebitele

ruského obilí. Ruský íinanní ministr velmi energicky se vci chopil.

Na drahách kromobyejn sníženy tarify a s Rakouskem ihned sjed-

nána všecka možná ulehení pro prvoz ruského obilí Rakouskem do

Svýcar a Francie. Nad to pomocí íšské banky poskytován úvr na

obilí zemdlcm, aby nebyli nuceni prodávati pi nynjších nízkých

cenách, zizována skladišt na obilí, také zemstvm pikázáno, aby

prostedkovala, zejména tam, kde ceny obzvlášt nízko klesly, a vo-

jenské intendanci pikázáno, aby už nyní kupovala obilí nutné pro

zásobování vojska pokud možno, u producent. Ovšem je otázka,

zda všecko to pomže zejména malému mužíku, který se nedávnou
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neúrodou tolik zadlužil, a který musí nyní pokud možno doplovati

ve svém hospodáství, co tenkrát z nouze musil prodati. Vbec
jednání s Nmeckem zavdalo píinu k ostrému boji mezi továrníky

a kupci, s jedné a mezi zemdlci s druhé strany. První jsou pro

neústupnost naproti Nmecku a jeho prmyslové soutži, druzí ovšem

pro uzavení nové smlouvy, pro povolnost. Bývalý ministr íinancí

Vyšnegradský byl rozhodný ochraná; ministr Witte, zdá se, není

pítelem pílišné ochrany prmyslu a rád by šel stední cestou,

a uzavel smlouvu s Nmeckem, kdyby to možno bylo bez píliš-

ných obtí prmyslové výroby ruské. Vede ho k tomu zajisté také

starost o kurs rubl. Jeho energické zakroení proti bursovní spelcu-

laci s rubly mlo bez odporu dobrý výsledek. Zakázal íšské bance

poskytovati úvr na spekulaci s rubly, zavedl písnou kontrolu ban-

kovních obchod i vývozu rubl za hranice, a výsledek byl, že se

kurs rubl pes celní válku s Nmeckem udržuje stále ve znané
výši (u nás 1 zl. 30 kr.). Je pirozeno, že by nechtl, aby defini-

tivním rozbitím jednání s Nmeckem tyto píznivé výsledky jeho

valutové politiky byly ohroženy, tím spíš, že se proslýchalo, jakoby

chtl napodobiti píklad Rakouska, ustanoviti totiž uritou relaci rublu.

I jinak pracuje se v ministerstvu financí horliv na reformách

ruského bernictví. Je toho nejvyšší poteba. Celá tíže berních bemen
spoívá v Rusku na tídách nejnižších, prameny dchod jsou hlavn

dan nepímé, a dan pímé jsou nepirozen malé. Ale k radikální

oprav pímých daní, zdá se, nemá pece Witte ani chuti ani síly,

ponvadž se tomu vzpírají mocné vlivy tíd bohatších. Zavedl sice

da inžovní, ale zprávy o zavedení dan dchodové utuchly. Za to

zvýšena da na sl a v nkolika guberniích uinn pokus s koa-

leným monopolem. Tato nerozhodnost velmi poškozuje ruské finance,

ani ne tak co do jejich výnosnosti, jako spíše co do jejich sociální

spravedlivosti, a co také je vážné, co do jejich pružnosti a expan-

sivnosti. Také finannictví zemstev nebude díve lepším a racionel-

njším, dokud nebude provedena oprava pímých daní. A zejména

poslední cítí se v^ Rusku na každém kroku. Zemstva nemají pro-

stedk, aby vyvinula obsáhlou innost v poizování prostedk

kommunikaních, což je jedním z hlavních nedostatk ruského

hospodáství, ani ve vyplování místních sociálních úloh, prost

proto, že není racionelních daní pímých, a nepímé dan pln jsou

zabrány státem. To vidí se ve všem. Pracuje se na organisaci chu-
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není prostedk, odkud by byl kryt veliký náklad k tomu potebný.

Ruské národní školství je proto tak nedostatené, že zemstva a Újezdy

nemají finanních prostedk. Decentralisace financí na základ racio-

nelní úpravy pímých daní je jednou z hlavních podmínek rozkvtu

hospodáského i sociálního života ruského. Rusko je píliš ohromné,

aby se vbec mohlo obejíti bez jisté decentralisace hospodáských

a sociálních úkol, stát nemže se starati o újezdné silnice, mosty,

školy, nemocnice; tato decentralisace však je nemožná bez decentra-

lisace finanních prostedk gubernií, Újezd a obcí. Ostatn nutno

/uznati, že se v Rusku mnoho pracuje. Staví se sibiská dráha, která

1 utvoí ze Sibie nové Rusko, úrodné a bohaté; v zanedbaných krajích,

zejména povolžských, stavjí se nové železnice, na Kazaií, na Ural
;

])ístavy na Volze se upravují, a zaíná se už také o to pracovati,

aby zabránno bylo vysýchání ruských ek, zpsobenému pílišným

kácením les. Veliké eky ruské jsou pravým dobrodiním ruského

hospodáství, které musí poítati s tak ohromným prostranstvím,

a kdyby mlo to jíti tak dále, jako v posledních Ifetech, kdy plavba

na ruských ekách, Volze, Dnstru se stávala asem pímo nemožnou,

utrpl by veškerý hospodáský život ruský nenahraditelných škod.

*

Pro Francii nastaly lepší dni. Volby dopadly pro republiku nad

vše oekávání skvle, poraženi jsou netoliko odkrytí nepátelé republiky,

monarchisté, nýbrž také republikáni, kteí ji ohrožovali svou bezohledn

negativní politikou. Nezvolení Clémenceaua znamená pro vnitní ustá-

lenost a pevnost republiky ne o mnoho mén než porážka konser-

vativc. Neplodný radikalismus Clémenceaua všecky reformy jen

zdržoval, nebyl elementem, který pobízí k innosti a k pokroku,

ím radikalismus ml by dnes býti. Budoucnost Francie leží v sociální

reform, a zdá se, že nová, obrozená radikální strana hledati bude

na tomto poli svou innost, dojista na prospch Francie i republiky.

I

Rozhodné vítzství mírných republikán, zajišující na dlouho repu-

bliku, piinilo zajisté také k tomu, že Rusko ohlásilo návštvu svého

lostva, a tak i mezinárodn znamenají poslední volby opravdové

sesílení Francie. IVIimo to Francie dobyla znamenitého úspchu
v Siamu. Siam pijal 1. íjna všecky požadavky francouzského ulti-

mata, a tak nejen hmotn získala Francie upevnní a rozšíení svého

vlivu v Zadní Indii, nýbrž dobyla i morálního vítzství velikého

dosahu nad Anglií v Asii, což má pro budoucnost nepodcenitelný

význam. Rusko i Francie blíží se v Asii k samým hranicím anglických
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držav, Asie nabývá poád citelnjší dležitosti i pro evropskou poli-

tiku. Republika neotásla se aférou panamskou.

*

V Itálii byli alespo plni škodolibosti, když picházely první

zprávy o panamském skandálu. Ale netrvalo to dlouho, a v Itálii

samé mli své »Panamino«. V »Banca Romana « »Panamino« vy-

rostlo však na »Panamu«. Kompromittována nejen- banka, ale i po-

slanci, ministi, a co ve Francii nebylo, také vynikající úedníci mini-

sterstev. Nic nepomohlo, že proti všem pravidlm ádné justice

ministerstvo jalo se prohlížeti všecka zabavená akta, a odstranilo

všecko, co by píliš kompromittovalo parlamentární a vládní kruhy,

pravda vychází pomalu na jevo. Ale na tom není dosti. Soud, za-

bývající se celou vcí, ukázal se tak bezpíkladn strannickým, že

ministr spravedlnosti Santa-Maria zadal za propuštnou. Zvláštní

pomry! Pece zdálo by se, že by povinností ministra bylo, pohnati

tyto soudce ped soud, ale v Itálii jde ministr, a soudy dlají, co

chtjí. Generální státní zástupce stigmatisuje soud, jeho odvolání je

bezpíkladným odsouzením italské spravedlnosti, ale soudci zstávají,

a ministr jde. Není divu, že na všech stranách ozývají se hlasy, aby

ministerstvo Giolliti pro est Itálie odstouplo.

*

Finanní pomry Itálie jsou pímo zoufalé. Neobyejnou energií

a obtivostí se Itálie vymanila ze své finanní bídy na poátku let

sedmdesátých, železná finanní politika Selly Itálii zachránila, takže

zmizely deficity a valuta upravena. Ale sotva že se vedlo Itálii lépe,

zaala rozhazovati peníze na vojsko, na zbytené železnice, a nedosti

na tom, nejtíživjší dan, jako da z meliva, odstranny. Deficity zas

zaaly, spoiti se na vojsku a ve správ nechce, a k novým daním

není chuti. Italská valuta mla zase ažio až 12"/o, a dobré peníze

stíbrné zmizely z obhu. Francie pomstila se Itálii za trojspolek tím,

že prodávala italskou rentu, francouzská celní politika hluboko po-

škodila italský vývoz, a tak Itálie octla se v položení opravdu kri-

tickém. Pomýšlí se ovšem na nové dan, na progressivní da dcho-
dovou, na koalení monopol, ale neodhodlá-li se italský parlament

k radikálním úsporám, sotva se tím pomže. A k úsporám není

chuti, na vojsku šetiti nedovoluje italský patriotismus, a na správ
italský partikularismus a evnivost severní a jižní Itálie.

Ve své tísni spoléhá na Nmecko a nmecký kapitál. Nmci
jsou také ochotni Itálii pomoci. Nmecký trh ovšem utrpl ohromné
ztráty spekulacemi v zámoských papírech, zejména v jihoamerických.
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a také vojnou, kterou na povel Bismarckuv vedl proti ruskému úvru,

ale je ješt dost bohatý, aby za dobré procento pomohl Itálii, zejména

když jde o to, paralysovati útoný postup Paíže proti italské rent.

Jinak Berlín k finanam trojspolkových stát nezná ohled. Bursovní

spekulace proti úprav rakouské valuty se vede hlavn z Berlína,

I
a za své ažio jsme pedevším povinni svému drahému spojenci

* na Sprév.
*

Nmecko samo má také své vážné finanní problémy. Poda-

ilo se sice nkolika hlasy provésti vojenskou reformu, ale nyní jedná

se o to, odkud na ni vzíti peníze. Neví se ješt urit, o em se

usnesla konference všech nmeckých finanních ministr, ale zdá se,

že nové náklady na vojsko budou kryty daní na tabák a víno. To
jsou ovšem posud jen plány finanních ministr, co jim ekne nový

íšský snm, nelze ješt pedpovdti. Ten zvolen jen pod znamením

vojenské reformy, a vtšina byla velmi pestrá a nejednotná. Jak

osvdí se v jiných oborech zákonodárství, je pro Nmecko vážnou

otázkou. Mlavní oporou vlády pi vojenské reform byli konserva-'

tivci, a mezi tmi zaíná povážlivá pro kanclée Capriviho agitace.

Konser\^ativci nmetí jsou pevážnou vtšinou výstední agrár-

níci, a jsou proti každé dohod s Ruskem, na níž i z politických

dvod íšské vlád velmi záleží. Hrozí velmi oteven kancléi oppo-

sicí, jestli v em povolí Rusku. A bez konservativc není vtšiny

pro krytí náklad vojenské reformy, takže by se mohlo státi, že by

íšská vláda mla zákon o zvýšení branné moci, ale že by jí na pro-

vedení scházely finanní prostedky, což by dojista mlo velmi zá-

važné následky pro další rozvoj vnitních pomr nmeckých. I mezi

Poláky zmáhá se veliká nespokojenost živl demokratických proti

stran t. zv. dvorské, která bez uritých záruk svými hlasy rozhodla

vítzství pro vojenskou pedlohu. Nedivíme se, že se mezi Poláky pru-

skými vzmáhá nespokojenost s politikou polské frakce v íšském

snmu nmeckém, s její pímo neuvitelnou ochotou podporovati

všecky požadavky na zvýšení nmecké moci vojenské a námoní.

Polákm se v Prusku vede tak zle, nemohou se domoci ani polských

národních škol, ba ani toho, aby se v nich uilo polskémn jazyku,

ze státních penz provádí se mezi nimi nmecká kolonisace, že je

k tomu potebí opravdu pímo slepé nenávisti k Rusku, aby za to

vše polské hlasy byly hlavní oporou vlády, která je systematicky
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utiskuje. Demokratický element polský v Prusku je pomrn silnjší

než v Halii, takže i s této strany by se nynjší kanclé mohl do-

kati nepíjemných pekvapení. V Prusku se všecky strany pipra-

vují k volbám do snmu, a bude zajímavo srovnati výsledek voleb

s censem velmi obmezeným s výsledky voleb do snmu íšského,

vykonaných na základ všeobecného práva hlasovacího.
*

*

V Aíglii vá2cek interess politický stále se toí kolem otázky

irské, kolem homerulu. Cesta ku právu a spravedlnosti jest i v Anglii

dlouhá a trnitá. Dolní snmovna sice pijala vládní návrh, ale sn-

movna lord jej zdrcující vtšinou odmítla. Situace je pro starého

Gladstona velmi vážná. Rozpustiti snmovnu a znova se otázati národa

nemže dív, dokud nesplnil slib daných radikálm a dlnictvu v t. zv.

programu newcastleském. Tmi zabývati se bude také snmovna, až

opt se v listopadu sejde. Vedle toho musí strana Gladstonova po-

mýšleti, jak zlomiti odpor lord. Otázka zrušení snmovny lord

•sama sebou dostala se na denní poádek, a sotva s nho tak brzo

zmizí. Teba se snad nepodailo úpln odstranili vyšší snmovnu,

je pece velmi možno, že bude velmi radikáln zreformována, t. j.

zdemokratisována. V zahranin politice má Anglie také své ob-

tíže, totiž s novým egyptským khedivem. Tento by rád vyprostil

se z anglického vlivu, ale ruka anglického residenta tak pevn drží

egyptskou správu, že všecky pokusy khedivovy zstanou asi mar-

! nými pes podporu se strany francouzské diplomacie, jedna z nej-

vtších chyb francouzské diplomacie byla, že dopustila, aby Angli-

ané usadili se v Egypt, ponvadž je bez války z Egypta nikdo

\ víc nedostane. Pro Anglii znamená Egypt cestu do Indie, je životní

otázkou anglického koloniálního panství býti pány Suezského kanálu.

V Praze, 8. íjna 1S93.

K.



Rozhledy sociální.

DLNICKY K(J.NGKESS V CURYCHf — OPPORTUNISM A KADIKALISM SOCIALISTICKY.

Majíce úmysl obírati se pilným pozorováním všeho sociálního

iinutí a zejména otázky dlnické, zaínáme úvahy své faktem,

jenž v djinách otázek sociálních v užším smyslu slova jeví se nám
býti dležitým i pro doby píští.

Po mezinárodním sjezdu paížském 1889 a po brusselském 18'J1

pedstavuje se nám letošní mezinárodní kongress socialist v Curychu

jako rozhodný obrat v taktice celého sociálního hnutí. Tímto po-

sledním kongressem vstoupilo evropské dlnictvo v uvdomlejší

mezinárodní organisaci, která pijavši na mnoze zásady pozvolného

a soustavného postupu ztrácí po vtšin tvá revoluní, blížíc se

spíše ideám sociální reformy, ideám spoleenské nápravy, která

v mírném, pozvolném, ale bezpeném povznášení hmotného i dušev-

ního blahobytu dlnictva cíl svj nalézá.

Pedevším pozoruhodno jest, že na curyšském kongressu došlo

k úplnému rozdvojení sociálních demokrat Marxových (pod vedením

nynjších v parlament nmeckém zastoupených socialist) na jedné

a revoluních socialist i anarchist na druhé stran. IVIírní socialisté

nmetí majíce na kongressu vtšinu, v pravém smyslu slova vy-

tlaili revoluní socialisty a anarchisty a vylouili je z úastenství

sjezdu.

• Jednání to bylo nade vši pochybnost správné.

Již déle ped mezinárodním kongressem curyšským a také bhem
samého sjezdu jevil se totiž zásadní rozdíl mezi programy obou

eených stran. Kdežto nezávislí, správn revoluní socialisté zaujali

stanovisko, že mezinárodní kongress má býti pístupen každému

dlníku, že poadatelstvo nemá zkoušeti mandátv a nemá tvoiti

výbor, hájili umírnní socialisté zásadu, že kongressu mohou se

úastniti jen osoby, které opateny jsouce píslušnými mandáty
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dlnitkých spoleenstev a organisací, uznávají možnost politické akce

a chtjí k dosažení blahobytu dlnických vrstev užívati politických

práv a prostedk, zákonodárstvím daných a zákonodárstvím do-

sažitelných.

Tímto sporem základních zásad stalo se, že sjezd byl rozdvojen

a že pak zasedaly v Curychu vlastn dva mezinárodní sjezdy: sjezd

mezinárodních socialist a vedle nho sjezd socialist revoluních

a kommunistických anarchist.

Sjezd mezinárodních socialist poínal si až na první schze

dosti dstojn. Pracovní program svj rozvrhl mezi výbory a pro-

jednal ho parlamentárn. Jednalo a pracovalo se více v kommissích,

a enní v plenu obmezeno bylo na nejmenší míru. Hlavní body

resolucí byly: 1. evropské vlády se vyzvou, svolati mezinárodní

konference za úelem, aby se uzákonila Shpdinná doba pracovní;

2. pistoupeno ke brusselské resoluci z r. 1891 proti militarismu

s vyzváním, aby dlnictvo podporovalo snahy mezinárodního míru

a potlaovalo všude válené choutky; 3. pijata oslava jL kvtna

jako dlnického svátku, kdy mají býti prohlašovány požadavky dl-

nictva a jeho solidarita; 4. doporuena ochrana dlnic. 5. Taktika

dlnické politiky urena: samostatné jednání dlnictva tam, kde má
hlasovací právo, a pípustnost kompromiss s mšanstvem tam, kde

všeobecné hlasovací právo posud neplatí, ovšem bez obtování po-

žadavk dlnictva. 6. Hospodáská organisace dlnická : sekretariáty,

v každé obci bursa práce atd.

Do souasného sjezdu anarchist a t. zv. nezávislých (revo-

luních) socialist ml pístup každý. Mandáty nebyly zkoušeny, výbory

se nevolily a dopána úplná volnost slova. Rokováno bouliv dlouho

do noci, prý jen ve spodkách a košilích. Hlavní slovo vedl tu hol-

landský delegát Nieuwenhuis, a zde usneseno zejména: 1. spolený

boj revoluních socialist a kommunistických anarchist proti obanské

spolenosti a jejím orgánm s použitím »všech prostedk zákonných

i nezákonných, mírných i násilných* ; 2. na prohlášení války má býti

odpovdno všeobecnou stávkou vojenskou i hospodáskou. Mimo
/ to usnesen bezvýjimený boj proti každé autorit, proti státu a parla-

\ mentarismu, proti náboženství, národnosti, církvi, obci atd. Anarchisté

a revoluní socialisté proklamovali opt absolutní vli a zvli indi-

vidua, odpor proti všelikým zákonm, proti všem zásadám práva,

principm morálky a vbec proti všemu kodifikování snah a institucí,

jež vedou k sesílení státu a církve.
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Však my zde nemíníme obírati se šílenými ideami doktríny

anarchist, ktei^í ve svém slepém kultu absolutní vlády individua

ubíjejí samý pojem svobody, ze kterého vycházejí, a kteí, pehlížejíce

historii, povahu lovka, pírodu, a vbec všecku skutenost, pracují,

jak dobe vytkl socialista E. Bernstein, pro nejabstraktnjší pojmy.

My vracíme se radji od tohoto smutného zjevu života sociálního —
správné nesociálního — k nkterým myšlénkám, umírnnými socialisty

curyšského sjezdu proneseným.

ekli jsme, že mezinárodní sjezd mírnjších socialist v Curychu

v hlavních zásadách svých odložil tvá revoluní. Píkré návrhy ná-

silného a náhlého sociálního pevratu byly zde majorisovány. V etných

schzích dlnických (ili, jak hrd, a ne správn i dlníci sami o sob
krátce íkají. sociali.stických), jež po kongressu curyšském konány byly

ve vtších mstech evropských, bylo sice vytýkáno mírnjším socia-

listm, že vylouivše t. zv. nezávislé socialisty a anarchisty z roko-

vání, zachovali se k nim až píliš policejn, avšak stízlivý pozorovatel

musí událost tu uznati za zcela odvodnnou a nemusí se proto

nadchnouti pro nmecké parlamentární socialisty, jichž zásluhou se

tak stalo. Dle souhlasných zpráv o kongressu vydaných bylo totiž

první snahou revoluních socialist a anarchist hlavn do nekonena
mluviti. Urady, informace, úvahy, výmny názor a všecka vcná
práce, jak v kommissích se díti má, -byly jim proti mysli. Jim jednalo

se o lesklé a bezzásádné enní za každou cenu. Mimo to byly ná-

vrhy, jež tito Hdé, zejména HoUanané pinášeli za pedmt rokování,

na mnoze hotovými utopiemi. Tak na p. návrh na zavedení volapku

jako všeobecné obcovací ei v mezinárodním styku dlník, kterýžto

návrh padl z toho dvodu, že pedmtem mezinárodního styku dl-

nictva mohou býti po výtce jen záležitosti národohospodáské a nikoli

národnostní. Hlavní dvod však, pro který sáhli umírnní socialisté

k jistému druhu porušení jednacího ádu a pro který ješt ped
officielním zkoušením mandát vytlaili »nezávislé« socialisty a anar-

chisty, byl ten, že bylo hned z pedu jisto, že tito jsou zásadn

proti veškeré positivní a postupné práci reformaní a proti vystupo-

vání dlnictva jako politické organisace v innosti zákonodárné úastné,

moment to, pro který i my jednání umírnných socialistv schva-

lujeme.

Mírnjší socialisté zaujali totiž stanovisko, že i v mezích dnešního

spoleenského ádu jest povinností dlnictva, úastniti se práce poli-

tické a zákonodárné a tím pispívati ke vzrstu síly a váhy celého

dlnického stavu. V tom smru byla také pijata resoluce ke konci
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sjezdu. Resoluce ta odpovídá jednak schválenému prohlášení, jež

uinil na poátku sjezdu Bebel, omezuje pípustnost k rokování pouze

na zástupce tch organisací dlnických, jež uznávají politickou akci

a souvisící s tím užívání politických práv a zákonodárných prostedk
ke zlepšení hospodáských pomríi dlnictva, a odpovídá resoluce

ta dále i výroku Liebknechtovu, uinnému na konci sjezdu, že

» taktika sociální demokracie jest otázkou opportunity a že sociální

demokraté mají sledovati taktiku takovou, jakou prý žádati budou

pomry*. Resoluce ta zní: »Politická akce bude píšt jediným pro-

stedkem hospodáského osvobození proletariatu. Každá zem mže
sama stanoviti taktiku a dle svého rozhodnutí uzavírati kompromissy.

Všeobecné právo hlasovací budiž dobýváno tam, kde dosud není

zavedeno. Parlamenty butež zreformovány zastoupením minorit,

iniciativou a referendem.* —
Názor, jakoby dlníci mli pouze voliti a v parlament proti

stávajícímu ádu jen protestovati, nedošel výrazu, a dobe praví zmí-

nný již Bernstein, že by dlníci musili býti divní svatí, kdyby po-

kládali za své pátele ty lidi, kteí nechtjí ke zlepšení pomr pra-

covati hned, nechtjí dávati návrh, nechtjí opravovati a jen— pro-

testují! Nikoli protestovati, ale bez prodlení soustavn a mírumilovn

k -odstranní sociálního zla pracovati. Mírní socialisté pedstavili se

jako organisované politické strany svých stát, vedoucí politický boj

proti všem ostatním stranám a vrstvám, stojícím na pd kapita-

lismu, a uznavše opportunní volbu prostedk tohoto boje, vystupují

ve své mezinárodní hospodáské organisaci jako hotový parlament

viczinárodní^ jenž pejímá iniciativu zákonodárného rádce a navrho-

vatele.

Úelem jejich mezinárodní organisace jest pouze snaha vyjá-

diti všeobecné a všude cítné hospodáské a sociální poteby dl-

nictva, vyjáditi všeobecný smr boje a jeho prostedky, kteréžto

prostedky mohou býti stanoveny i kompromissem, s jinými politi-

ckými stranami a s jinými sociálními vrstvami docíleným. Ze snahy

mírumilovné a protiválené mohou zde hráti úlohu vynikající, samo
sebou se rozumí. V tom smru znamená curyšský sjezd socialist velký

,
pokrok celého sociálního hnutí. Socialismus pestává viti v možnost

I

budoucílio náhlého úplného obratu a stává se pedmtem pozvolné

sociální evoluce. To jest hlavní význam internacionální dlnické orga-

nisace, v Curychu založené. —
Oceujíce vážný tento moment, nemžeme nepoukázati zde na

nedorozumní, s jakým setkávají se výklady pojmu internacionálnosti,
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kteréžto nedorozumní anebo nevyerpávání pojmu sliledáváme nejen

ve hlasech buržoasie, ale i v adách dlnictva. Internacionálnost sluší

totiž pekládati správn pouze slovem »mezinárodnost<, ale nikoli

»beznárodnost«. Jsou to práv Nmci, kteí proti fikci beznárodnosti

nejvíc bojují a kteí by v tom smru naším dlnictvem následováni

býti mli. Polští socialisté v Nmecka národnost výslovn uznali —
udlali, co dlají Nmci. Hlavní zásluhou Nmc stalo se, že na curyš-

ském sjezdu vyjáden byl pojem a hranice mezinárcdního socialisti-

ckého sdružení. Dle jejich správného výkladu mže býti pedmtem
mezinárodního (internacionálního) jednání toliko to, co neodporuje

domácím dobrým formám státu a národa. To pipomínáme i našim

dlníkm, kteí nad potebu i v otázkách mimohospodáských ho-

nosí se internacionalismem a jej proti samé zásad mezinárodního

socialismu rozšiují. Z téhož dvodu také byli bychom si páli, aby

eští socialisté na curyšském sjezdu jako Cechové se byli pedsta-

vih, a nepehlížíme jejich dvod omluvný, že hlasování nedlo se

dle národností, nýbrž dle rzností zákonodárství (jež u nás, jak známo,

stejno jest pro všechny zem cislajtánské).

Ze pak, co se týká možnosti mezinárodní organisace práce, tato

bez porušení zájm národnostních na pdu mezinárodního jednání

postaviti se dá, o tom pouuje nás jednak již ten moment, že i ka-

pitál, proti nmuž organisace tato se provádí, již mezmárodn organi-

sován jest, a dále i ta okolnost, že i etné instituce právní a hospo-

dáské nyní již mezinárodními (nikoH ^é'í:národními) jsou a v brzké

budoucnosti ješt více budou (ku p, mezinárodní ochrana vlastnictví

literárního, umleckého, patentového, poátkové mezinárodní mny,
jejíž ideálem jest bimetaliismus atd.).

Zájmy národností nemusí mezinárodní organisací dlnickou býti

poškozeny a jest jen vcí intellektu a národní hrdosti dlnictva, za-

brániti, by se tak nedlo. — V. Ch.

NAŠE DOBA I , 1.



Hudba.

Podal jsem na jiném míst obšírnjší úvahu o Smetanovi,

smím se tedy zde o cyklu Smetanových skladeb, jež Národní

divadlo zaídilo, vysloviti jen strun. Nejradji chtl bych ubezpe-

iti pátele pravého umní, že naše divadlo zahájilo nové období

v otázce Smetanov
;
jen tím zpsobem — (oekáváme, že se cyklus

ron bude opakovati) — pochopí se hudba Smetanova a tím zp-
sobem jeho eská hudba vychovávati bude eské obecenstvo hudební.

Správa Nár. divadla musí však sama i do malikostí se snažiti,

vyhovti požadavkm Smetanova umní. Posud na p. výbava

v » ertov stn « je nesprávná, proti duchu kusu. Smetana sám na

starší výbavu naíkal, naíkal by dnes opt; práv v »ertov stn

«

je nejširší sujet, i musí tudíž i výprava pochopení toho kusu napo-

máhati. Jak ocenily se jiné tvorby Smetanovy, ocení se záhy i tato,

o níž se tu tam tvrdívá, že by nestála na té výši umlecké jako

»Tajemství«.

Zakoniti cyklus koncertem byla myšlénka dobrá. Ve svých

velikých koncertních skladbách Smetana mnohé stránky svého umní
postavil v popedí, jež v operách vyniknouti ani nemohly.

Smetanova »Vlast« byla opakována dne 2/10. Avšak opt ne-

bylo v duchu Smetany, když se naped dávala francouzská veselohra.

Nestaí-li »Vlast« sama, mohlo se pidati »Druhé smycové kvartetto«,

jež Smetana sám pokládal za pokraování »z Mého života «. Fran-

couzská veselohra s tuctovým smyslem-nesmyslem sama od sebe

nám z našeho umní odpadne jako uschlá ratolest, jakmile idea Sme-

tanova plnji zvítzí.

Podobn nebylo v duchu Smetany, dávati Libuši jakožto reper-

toirní operu, jak stalo se G. t. m. Smetana sám o vci se vy-
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slovil takto: »Žádám, aby Libuše nebyla v adu repertoirních

oper vložena, nýbrž ponechána co slavnostní dflo na zvláštní památné

dni, kdy se v komparserii, ve sboru a orchestru alespo pomrné
vyrovnati mže oném památným dnm prvého otevení divadla.

Proto vyluuji »Libuši« z ady repertoirních oper a prosím, aby

se považovala co zvláštní slavnostní dílo, stojící mimo všecky

/ostatní.* — » Libuši* jsem divadlu nikdy nazadal jako repertoirní

I

operu; chci, aby sloužila k slavnostem celého eského národa.* —
»Libuši bych obyejným denním provozováním takka pohbil.

Libuše není žádná opera dle starých zvyk, je slavné tableau, hu-

debná dramatické uzivofné?ií. Repertoirní denní zpvohrou ale ?ient

Libuše, proto nepodléhá požadavkm tchto, nýbrž požaduje své

vlastní! Jsem tvrce tohoto genru v hudb, zvlášt eské. K vli mi-

zerným pár zlatým nenechám svoji práci, jedinou toho významu

i v naší literatue, prohrabávat ve spolenosti vyhvízdaných písniek.*

Všecek smr a snaha Smetanova ve > Vlasti* jeví se nejryzeji.

Zde v tónech svých nám pedvádí Smetana celou eskou spolenost

v historické posloupnosti, líí lidi a kraj a zejména city a vášn tch
eských lidí maluje nám zpsobem, o nmž my kritikové ješt dlouho

mžeme pemýšleti; jak na p. v >Sárce« líena láska — stojí za

hudební i psychologický rozbor. A jak v Táboe zpracována je

stará píse husitská! Jak píse tato ve své podivné — ani nevím, jak

bych to ekl— starozákonní tuhosti vytryskla z toho nehorázného

ducha bojovného táborství, tak Smetana zase svým duchem zpra-

coval píse, a v » Blaníku* vyzníti dal akkordm doby naší, — Sme-
tana hudbou podává, co historikové svými djinami — Smetana

snažil se pochopiti genia eského. Jak ho pochopil — náležit vylo-

žiti, veliký a vdný je úkol mistrových ctitel hudebn a literárn

vzdlaných.



úvahy a kritiky.

Santa Lucia. Napsal Vilém Mrští-k. Matice Lidu. Roník XXVII.

Jií Jordán, hrdina románu, narodil se z chudé dlnické rodiny. Nic-

mén byl dán na studie, nebo v Brn, kde otec jeho pracoval na

Cejlu, bylo to usnadnno tím, že nemusil z domu. Byl uzavená, v sa-

mých snech a illusích žijící povaha. K pedstaveným choval se nedtkliv

a vzdorn, zvlášt v posledním roce. »Potají cítil všechnu tu plíse za-

staralých a v jeho oích zdivoelých forem vyuovacího systému, s jakým

se i nejdležitjším vcem, Jako jsou djiny, náboženství, pírodní vdy —
vyuuje až po dnes*.

Když studie blížily se ke konci, velá touha jeho mladé hlavy

táhla jej ku Praze, kterou od dtství miloval, od toho dtství, kdy slýchal

píse: »Ješt jednou, dív než vimru, Prahu chtl bych vidti !« A byla

v nm živá neustále hladná zvdavost, jací jsou )»tam« lidé, jaké jejich

mravy, zvyky, zákony, celý jejich život, najde-Ii tam to »nco«, které

marn hledal zde v Brn, to »nco«, jež mlo podobu nejasných, stále

se mnících, ze vzduchu utkaných chimér, to, po em v mlhách tápala

jeho mladá duše, v em tušila skutený, všem lidem pístupný svt a co

pece leželo ped ní v nedohledné dálce. Byla to »žádost ist ideálního

vzletu«, jakým se chlubiti mohou jenom »povahy mladé a silné, ha-

zardní a zdravé«. A aby ásten aspo v sob nahradil to, co o život

pražském vdt mohl a nevdl, etl knihy nejrznjšího smru a obsahu

o Praze, »pil jejich vni, sílu, ohe, chlad, a ocitnul se v pravém deliriu

rozohnného mozku, který zaal žít už naprosto zvláštním, jen jemu vlast-

ním životem, odíznutým od všeho vnjšího, skuteného svta. « A jednou,

ješt jako gymnasista, na tyíi dni bez vdomí rodi utekl do Prahy.

Prodal knihy a s dvanácti zlatými jel. Vlak za vlakem tehda dojíždl ku
Praze složit hold Národnímu divadlu, jež práv nové zas vyrostlo z ti"Osek.

Ale od té doby tím víc jen muil se i tšil svou touhou. Konen odbyl

maturitu a nastala rozhodná chvíle. Chvíle tžká. Nebo doma vychovávali

jej pro seminá. Byly to smutné prázdniny. Tušil revoluci v dom i v sob,
jakmile se vzepe, udlá do Prahy první bezohledný krok. Žil v hrobové

zamlklosti, až krise dozrála. V noci jednoho dne pivedli jej opilého

dom. Zabloudil do skryté hospody a tam v myšlénkách více pil, než

snesl. A tu rodie, jíž delší dobu tušící, co se v nm dje, svolili, aby
Sel do Prahy.

Jordán pijíždí do Prahy — Mekky své touhy, svých sn. ekáte,
co si te pone s chaosem neujasnných plán. A hle! Den po svém
píjezdu ten hoch, jenž vydal se do Prahy se žádostí ist ideálního

vzletu, » pohledem obejímá (str. 147.) krásky s nabarvenými tváemi a na-

kyprenými rty«, chytá do náruí (nevdomky!) ostíhanou sklepnici z pri-
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masovského pivovaru (pi emž nervy se v nm zachvívají) a potkávaje

šestnáctileté dvátko »na vysokých nožkách*, má hned v hrdle >plno slin*

a »v prsou sucho*. Jako vyškolený sveták zakašlá, zastaví neznámou

a za okamžik líbá koneky její prst. » První dve v Praze, to byl

vrchol toho krásného dne!« A pak se dovídáte, jak Jordán celá od-

pldne prozahálí u okna, dívaje se na Prahu, a jak, vzpomínaje na

bývalé své spolužáky, má radost, že nevidí »už jejich blbých úsmv, jak

se do široka roztahují nebo tuhnou pi pouhém pohledu s povýšené

kathedry*, že nevidí už tch »kreatur, plazících se u nohou svých pán«.
Jordán, na njž jste byli dychtiví, jaký ideový Život rozvine, prochodí

te drahý as s šestnáctiletým dvetem, a doma ješt vzpomíná a smje
se, jak lesklé hohnky svého katechety poktila trefným terminem sva-

tých bot«. »Smál se tak, že ho až bicho bolelo od samého smíchu.*

A práv v ten as (str. 153) » život zmknul v jeho oích, svt nabyl

nebývalé, ideální istoty*. Je pravda, že pak neznámé, s níž se se-

známil, iní mravouná kázání, ale ta konívají žebráním za hubiky.

A po mravouném kázání jde k Lóflerovm, zstane do bílého rána a líbá

spitou sklepnici. »Vztekle ji sevel v žebrech, srazil hlavu na stranu

a cít neustále v oích bílé to svtlo vysunuté punošky, líbal ji, líbal

jako blázen, bloudil po ní rukama a zase ji líbal, drobnými polibky

celou ji posel na oi, na tváe, elo a opilé rty, které vonly ješt va-

nilkou. « I likér platí sklepnici. »Chcete-li, dejte si nalít knikebajn, ale

neškodí vám? Jen co vím, pijete už asi sedmou.* A pi tom te bídu,

trpí hlad, který podkopává jeho síly. Je bez výdlku, bez podpor, bez

penz, i netrvá dlouho, a Praha, kterou nosil v srdci, jako nosí Ital

Santu Luciu, nejeví se mu již tím, ím druhdy v jeho snech. Pišel se

prosekat k nemu, co urit si nakreslit ani netroufal, a kariéra jeho

poínala hladem Všechny ty jeho blouznivé, již v zárodku ne-

jasné sny zvrhly se pojednou ped ním v prázdné, syrové, šovinismem

zbonené, odporné mlhy (str. 2G8). A pak šlo to s ním s kopce. Hlad

a hlad, trpní zimou — zastavil peinu, pod níž spal— vnitní muka, skla-

mání v lásce, horeky a rozilené úvahy nad tím, jak draho platí svou

lásku k Praze, až jednoho rána po strašných, v bíd strávených dnech

a po strašném veeru, prochozeném o hlad za dešt a mokra praž-

skými ulicemi, probudil se v tratolišti krve. Chrlil. Odvezli jej do ne-

mocnice a tam dodlával a dodlal. A vizte, za jakých myšlének! Sní

na nemocniním loži, že pedveden byl ped soud Boží. Stál ped Boží

stolicí a ukazuje Bohu kamsi za sebe dol do závratných hlubin, na

lidské pokolení, obvioval Jej, že On vinen vší špatností a bídou lov-
enstva, ponvadž lidstvo bídným stvoil. » Byl obhájcem všech tch lidských

mrzák, omýval jejich ruce, odíval istotou zprznný úbl v pýše se na-

dýmajících prsou, ospravedloval a za svdky volal nesíslné ty ady obtí,

které si Bh vyžádal na zemi ku stvoení svta.

»Ty sám. Ty sám jsi vinen !« kiel na celý sál Jordán a vstávaje

s lžka, naslouchal : dunivý, ohlušující rachot hlas zdálo se, že mu od-

povídá pochvalou — — — » Slyšíš ten kik, a?« kiel, sestupuje už

s postele a stav se na bosé svoje šlapky, potácel se chvíli ve svých

modrých, barchetových podvlíkakách a ztrnul pojednou v pose v extasi



hýícího lovka: »crimen, crimen* volal »crimen laesae humanitatis*,

vykiknul s pathosem — — —

«

Tak umíral ten Jordán, který pijíždje druhdy divadelním vlakem

do Prahy, v nádraží, díve než sestoupil s vozu, poznamenal se znamením
svatého kíže. Autor podotkl: »Bh ví, pro tak udlal, v tu chvíli ne-

vdl to snad ani on sám« (str. 65.). Staí však fakt, že kíž uinil.

Jaká propast a zda odvodnná jeví se to mezi Jordánem tehdejším a

Jordánem umírajícím!

* *

Stavba románu odchyluje se ponkud od obsahu, nartnutého pokud
možno slovy knihy, aby již pedem vynikl ráz povahy Jordánovy. Román
poíná v nemocnici. Odtud pak pechází spisovatel k chronologickému
fiení života svého hrdiny.

Bží nyní o to, uriti jeho stanovisko k vlastnímu dílu. Co chtl
autor?

Na jednom míst eší se otázka : »Jak odpomoci nicotnosti lidského

plemene ?« Jordán na ni odpovídá: »Netrpt zla, nejen se mu protivit,

ale pronásledovat je v každém kroku, na každé cest, v jakémkoli odstínu,

nic neodpouštt, zvlášt v mládí, kdy je lovk jako pes, který, jednou-li

se zatoulá a není potrestán, toulá se pak po celý svj život.

«

Ta slova sice jsou pronesena ústy hrdiny románu a já nikterak ne-

odvažuji se tvrditi, že by autor stál za typem, jejž ve své knize pedvedl,
ale tolik bez ukivdní smím íci, že to, o nyní bží, považuji za vlastní

jeho názor, podaný jen románov sbásnnou osobou. Autor byl studentem.

Není ani jinak možno, než že to své city a své dojmy z minulých let

rozesil po celé knize. Na vlastní oi seznal hýivý a smutný život mnohých
student, vidl ty proudy, které z gymnasií picházejí na universitu, za-

toulají se a zapadají. »Jen dost discipliny mládeži !« slyším volati z tch
ádek jeho vlastním hlasem. Ostatn potvrzuje mi to nkolik slov z I. dílu

str. 129. »Pipadá mi to, jako psa když odváže s etzu, na kterém se

posud jen vzpíral, štkal a vyl. Nejsme zralí pro tolik svobody najednou,

nikdo nás jí neuil, nikdo nepivykal, až do dvacíti let jsme byli po-
važováni za bezprávné dít a najednou se nám eklo, že jsme zralí už

chlapi. Kdo by se nevzbouil, když najednou zvíte, Že pes noc máte
právo na tanec, cigára, pivo i holky ?«

A druhé ! Je známým uení Tolstého o tom, že se nemá odporovat
zlu. »Vám bylo eeno : oko za oko, zub za zub. Já pak pravím vám

:

neodpírejte zlu.« »A udeí-li t nkdo v pravé líce — — — nastav

levé — — « Ta slova písma uinil Tolstoj podkladem svého traktátu :

»V em je má víra?«

Je lákavé a oprávnné nesouhlasit s mínním velkých lidí. Spisovatel

pemýšlel o uení Tolstého a nejen že projevil tu názor zcela opaný
jeho nauce, prohlašuje, aby se odporovalo zlu, zašel i dále. »Když mne
nkdo okrade, pohaní, znectí,« volá ústy Jordánovými, »mohu jej pohnat
ped soud, zákon se mstí za mne. Ale jak k tomu pijde lovk, aby
uniknul trestu, když unikne sice moci zákona, pes to ale kivda jeho

je tak sprostá, že je horší, než kdyby mne okradl, znectil, pímo ublížil? —
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A nejen mne, mého souseda, tetího, tvrtého, mn úpln neznámého

lovka? Vždy je to povinnost, ztrestat ho za to, nemám-li já práv
,moc a píležitost, abych ho potrestal sám. Na ulici, v kavárn, v hospod,

v život veejném, i soukromém, všude pronásledovat, trestat, bít takové

darebáky, kterým kivda se stala emeslem, tak aby trnul jeden ped
druhým, kdo není istý. Je spolek na ochranu zvíat, pro by nebyl na

ochranu lidí? Když ty mne, tak já tehe a dvojnásob. A když ne já, tak

druhý, tetí za mne a já za nho. Píležitost se k tomu pece najde.*

Autorovi je to dsledkem zásady: »Co nechceš, aby tob lidé inili,

nei ty jim . . .« Co ti iní a iní-li ti kivdu, tedy jen odpla . . .

Hle, zde mladý spisovatel drastickým zpsobem vyzývá nás tedy,

abychom se vrátili k idei, a nedím, njaké krevní msty. Tžko se vmy-

sliti, jakou cestou dospl k takovému závru. Mn psychologické vy-

svtlení podává ochota jeho, reagovat na uení Tolstého. i ozývá se

tu nco Rousseauovského v nesprávném pochopení? Tak nebo tak,

musím se tázati, zdali autor uvažoval, jakého významu jsou jeho slova,

jaký chaos by nastal, kdybychom já — ty mli se rvát na potkání s ne-

známí lidmi, protože komusi tetímu, nám neznámému, ukivdili. Ne-

jednalo by se tu o budování nového spoleenského ádu, njakého no-

vého státu, v nmž každý ml by v rukou výkonnou moc a právo? Nu
ano, Tolstoj je také proti modernímu státnímu životu, ale to, co chce

Tolstoj, znamenalo by ohromný krok do pedu, zde však ohromný
krok zpt.

S tou ideou souvisí a proniká již autorv názor na lidi a na jejich

život. Na str. 23. spisovatel, mluv o lidské chudob, praví, že zvíe

v lovku se bouí a vrí, když sám jsa chudým, vidí ped sebou oká-

zalý život jiných, plný nárok a vášní. Ano, dle toho, jak spisovatel líí

své lidi, bylo by skuten mnoho zvíecího v život, ale já hned jsem

nucen podotknout, že zde zvíeckost vtlail do knihy asto násiln, jedno-

strann a leckde na úkor vší pravdpodobnosti. Poukazuji na str. 25.,

»kde Jordán poprvé vidl lovka v skryté i nestajené (zvíecí?) jeho

podob,* akoli na str. 31. tvrdí se pravý opak, že neodvážil se k nižád-

nému úsudku o tehdejších správcích svého ducha. Poukazuji na str. 85.,

kde litoval dvou svých spolužák, nejslabších maturitant, kdežto na
všech ostatních vidl Škodolibou radost lovka, který se smje tomu,

že kulka nezasáhla jeho, ale toho druhého. Pak asté užívání slova » bestie

«

a smyslnost, vystupující všude okázale — i tam, kde také smyslné bytosti

dovedou být istými. Jordán na pr. i když v tramwaji vzpomíná na šest-

náctiletou Kláru, do které se zamiloval — a spisovatel má na mysli oprav-

dové zamilování srdcem — i tu cítí, jakoby ji na klín choval lehkou

a teplou. » Krásná chvíle, ale trapná, « když musil vystoupit z vozu, »když

se duše pak probudila a cítila, že do horkého klína vane ostrý vzduch.

«

Mohli-li jsme se zabývati tak dlouho obsahem posuzované knihy

a idejemi, životním názorem spisovatelovým, je to jen dkazem, že ne-

máme co initi se spisovatelem všedním.



72

Zbývá ukázati, jak autor umlecky provedl úkol, jehož se podjal.

A tu již pedem nutno íci, že nepistoupil s dostatenou jasností k své

práci. Neujasnil si zejména dokonale rázu té osobnosti, na niž chtl své

city, ideje a názory penésti Není pochyby, že autor chtl ped-
vésti typ. Na mysli až do píchodu Jordánova do Prahy mohl míti typ

dvojí: Studenta, jenž s ideály, s nejasnou touhou a nejasným vdomím
o cíli života pijíždí do hlavního msta, zde však duševn hyne, marn
hledaje toho, co v dáli tepetalo se jako ideál. Vidí propast mezi sny

a skuteností, s níž nemá síly se smíiti. Rozbhnuvší se — zapadlý

studenti Anebo mohl míti na mysli studenta, jenž také byl pln ideál,

také ml nejasné touhy a nejasné vdomí o cíli života, ale sotva pi-

chází do Prahy, dá se strhnout bujným, velkomstským životem, ideály

zahodí, vše vyšší pustí s mysli a užívá jen svta.

Autor, aby provedl konkrétn svou ideu o disciplin, zhoubné p-
sobivosti náhlého nadbytku svobody, snad chtl nakresliti typ druhý. Ale

nedovedl zcela jasn a dsledn. Víc je typickým Jordán jen v prvé polovici.

V druhé polovici není psychologicky zdvodnno, pro Jordán nepra-

cuje — na gymnasiu míval pece na stole hromady knih — pro
se v Praze neho neuchopil, nco nepodnikl, k nemu nepilnul, jak

o tom mluvil na str. i 32. Na p. ani ta malikost nen-' zdvodnna,
pro hned na druhý den seznamuje se s Klárou, vždy v Brn mohl

míti takových známostí na tucty. Vbec sotva Jordán vkroí do Prahy,

všecko jeho jednání je ti nevysvtlitelné, jakoby theoreticky jen navšené.

Pes všecku jeho bídu také dost záhadno ti zstává, pro již za tvrt

roku chrlí krev a umírá. A rozhodn není dokázána z jeho života

zhoubnost náhlého nadbytku svobody. Vbec to vŠe, co se o Jordánovi

•uvádí v prvé polovici, mluví proti Jordánovi v druhé polovici. Rozumím,
že spisovatel chtl více íci, než ekl, tanula mu na mysli mocná pso-
bivost nového prostedí — odtud název knihy — pak prázdnota, již Jordán

pocítil, vrhaje se bez rozmyslu na studium, o nmž neml pedstavy. Také
vsi ml na mysli ztracenost, kterou pociuje každý nový lovk ve velko-

mstském život, zkrátka nco z typu prvého, ale konkrétn není nic

ukázáno. Nejvtší váha položena je na bídu Jordánovu, le tím ne-

vysvtluje se všecko. I bídu mohl zahnati, kdyby byl ml vli. A v tom
tkví práv nedslednost autorova. Na gymnasiu má Jordán dost energie

pracovat, utéci d > Prahy, vést bezpoetné potyky se školou. Pro
ne pozdji? Jestli ji Praha zlomila, mlo to být dokázáno. i pro-

bouzí se v nm teprve ped smrtí, když v bezvdomí revoltuje proti

Bohu? Nejmén pak je ukázáno, jak Jordán došel k názorm o tak

radikálním trestání lidských špatností, jak bylo uvedeno. Zdá se, že

vbec rád svaluje vinu na jiné : brzy na nedostatek kázn a nadbytek

svobody, brzy na svt, který jej nechal hynout hladem, a konen na
Boha, jenž stvoil jej a lidské pokolení bídným. Na vlastní vinu pi tom
zapomnl.

Mám-li uiniti závr, nedovolím si Jordána nazvat typem. Je bytostí

mlhavou, nejednotnou, nedsledn, nkdy i nerealisticky provedenou. Autor
si asto odporuje, líe jeho charakter. A také více eským chtl bych



míti Jordána. Ve zpsobu, jakým podána jeho povaha a pak v tch
onch detailech jeho charakteru vidím patrné stopy vzájemn se pronika-

jící francouzské a ruské etby. Víc ješt francouzské etby a zvlášt zo-

lovské hrubosti. Na eském studentu, a je to ten neb onen typ, pozo-

ruji vždy nco specificky eského, slovanského, co by bylo teba nejprve

vycítit a pak formou zachytit.

Zmínil-li jsem se již o form, mohu nkolika slovy dotknouti se

slohu spisovatelova. Na prvý ráz poznáte, že p. V. Mrštík je obratný

stylista. Není nikdy v nouzi o slovo a tam, kde líí, obdivujete jeho

umní. Leckterá jeho líení Prahy mohou býti pirovnána k Zolovým
popism Paíže. Ale nkde nanáší píliš mnoho barev, takže dojem,

nálada dusí se pod jejich tíhou. Nejvíce mi takové nanesení barev vadilo

pi popisu jízdy divadelního vlaku do Prahy. Upomínalo mne na nadšené

referáty noviná. Jsi svdkem události a druhého dne teš v list, jaká

sláva, jaké hrzy. Rozpomínáš se, byla-li vskutku sláva a takové hrzy.

Dojem knihy je smutný. Nikde neproniká svtlý paprsek nakupe-

nými mraky. Nechci íci, že všecka a všecka naše nadje spoívá jen

v studentech, ale konec by byl, kdybychom mli toliko takové studenty,

jakým je Jordán.

Kniha dojisia pijata bude nadšenji tmi, kdo kladou váhu na
naturalistický ráz spisovatelv. Budou vysvtlovati povahu Jordánovu pro-

stedím Brna, prostedím Prahy, uvidí, že vlastn Jordán ani není hrdinou,

ale že tu nco jiného, nadjordánovského, co od mládí jej vedlo a uro-
valo. My páli bychom si, aby se o problému viny a trestu po Dosto-
jevském u nás psalo hloub; alespo Bourget k tomu mohl dáti autorovi

dostatený podnt. ^

Friederike von Sesenheim. Nach geschichtlichen Quellen von Dr, J. Froitz-

heim. Gotha F. A. Perthes. m. 80 s. IV a 137.— (Bediška ze Sesen-

heimu. Dle djinných pramen napsal dr. J. Froitzheim.)

Ve spise »Wahrheit und Dichtung«, v nmž vylíil Goethe svj
život, popsal též své mládí v Sesenheimu a lásku svou k Bedišce Brio-

nové. Uchyluje se v nm asto k poetickému líení na úkor pravdy*)
a podobn též uinil s pomrem svým k Bedišce. Pozdji snažili se

mnozí nmetí spisovatelé, na p. Tieck a Náke, vypátrati, pokud líení jeho

se srovnává s pravdou. Výzkumy jejich zavdaly píinu k znané kontro-

versi, v níž mnoho pro i proti Goethovi napsali Dntzer, Kruše, v. Loe-
per, Lucius, E. Schmidt a j. Froitzheim dal si úmornou práci s revisí

toho, co dotud na jisto bylo postaveno, sebral nová data, psal spoustu
dopis, podnikal nkolik cest k stanovení jediného fakta, probíral se

v matrikách, v starých korrespondencích, a v knížce své podává konené
výsledky svého obsáhlého pátrání. Nebudeme sledovati ho v jeho podrob-

*) Struný, avšak velmi pkný posudek viz Goedeke, Grundriss zur Ge-
schichte der deutschen Dichtung etc. Fortgesetzt von E. Goetze. IV. Drážany
1891 (557). Tamtéž (709—712) viz obsáhlou literaturu, kterou Nmci vnovali
kritice tohoto spisu.
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ných vývodech, methodicky velmi zajímavých, a povíme jen krátce, k ja-

kému dospl výsledku ; Bediška nezstala Goethovi vrna, vystídala po
nm nkolik milenc, na Goethovi však spoívá podezení, že, jsa prvním
jejím milovníkem, dívku svedl a pak opustil. Cítil se vinen a hledl se

trapné viny zbaviti poetickým tvoením tím, že vylíil trapný její stav ve
svých dramatech. Tak bezpochyby ob Marie v tragediích »Gotz von
Berlichingen« a »Clavigo« a jich podlí milovníci jsou výsledkem jeho lítosti

nad spáchaným inem. Bediška byla sentimentální a naivní. V povahách
obou Marií hlavn sentimentálnost jest zdraznna. Mimo to však naivní

charakter BediŠin dal mu podnt ke stvoení Markétky ve Faustu. Zá-

rodky této tragedie spadají práv do doby Goethových studií v Štrass-

burce, tedy do doby, kdy dojmy z jeho pomru k Bedišce a výitky
svdomí byly ješt velmi silné, jak svdí též souasné jeho dopisy. Již

Bahrs, E. Schmidt a H. Grimm vyslovili domnnku, že v pomru Fausta

k Markétce vzal Goethe za základ svoji lásku k Bedišce. [Srv. co praví

Leo Berg. Der Naturalismus (173): Vinou stížený básník snaží se jí

zbaviti. Jest vždy vinníkem a rekem svých výtvor zárove, když i nic

jiného, tendence ospravedlnní ozývá se z každé tragické básn. Bediška
ve své opuštnosti je ubohá opuštná Markétka, jejíž krvavý in znamená
jen provedení oné myšlénky, která zoufající Bedišce snadno mohla v nej-

horších chvílích tanouti na mysli. Tím vysvtleno, odkud Goethe vzal

ve Faustu Markétku, o níž povst lidová neví. [Srv. I.eo Berg. Der
Naturalismus (182).] Froitzheim snaží se dále ukázati i na jiných oso-

bách Fausta, odkud bral Goethe k vylíení jich charakter základ ze

svého okolí, z povah svých známých.

Referovali jsme o monografii Fi^oitzheimov ne snad pro vc samu —
která nám celkem jest dosti daleka — ale pro zajímavou methodu spisova-

telovu, jenž snaží se z biografie básníka, ze soukromého jeho života najíti

výklad pro jeho básnické tvoení. Studie jeho potvrzuje theorii, že nejen

geniálnost a zddné látky, ale i prostedí a i nejintimnjší styky básníkovy

zstavují silné stopy v jeho plodech a pomáhají v tvoení. Na konec

ješt nkolik slov z jeho pedmluvy. Stžuje si, že studie o Goethovi pod-

léhají v Nmecku jistému mravnímu nátlaku. Goethe je nedotknutelný, a

pravda, jemu nepíznivá, psáti se nesmí. Kdo tak iní, musí snášeti výtky,

že jedná nevhodn a nevlastenecky. Mimodk vzpomínáme pi tchto
trpkých slovech smutné zkušenosti, kterou jsme i my nedávno prodlali.

Máme aspo útchu, že nejen u nás pravdu utlauje veejné mí-

nní. *) — (vt.)

Dr. Karel Teige, Skladby Smetanovy. Kommentovaný katalog všech

skladeb mistrových v chronologickém postupu. Se životopisnou rtou
a podobiznou Smetanovou z mládí. V Praze u Fr. A. Urbánka 18ÍK5

za 2 kor. IIG str.

*) Tento spisek vyvolal v Nmcích nkolik ostrých replik, týkajících se

nepíznivého vylíení jednak Bedišina charakteru, jednak pomru Goethova
k ní. Nám tžko rozhodovati, kde a pokud pravda; na faktu, které pedem nás
zajímá, že životní episoda ta skýtala Goethovi látku k básnickému tvoení vc
sama, a již je jakákoliv, mnoho nemní.
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V dob Smetanov spisek p. Teigeho je nad míru vítanou pomckou
pro studium Smetanovy hudby a Smetany vbec. Ke 135 skladbám

mistrovým pod arou je kommentár, jehož jádro tvoí výatky z dopis
mistrových ; máme tudíž authentické výklady Smetanovy samy, z nichž

mistra poznáváme v novém svtle. Poznáváme totiž všestranné vzdlání

Smetanovo, vzdlání netoliko hudební ale i literární a všeobecné vbec.

Spisek vnován jest prof. Hoslinskému, jakožto » nejpednjšímu bojovníku

za idey Smetanovy*, — právem ; nebo vítzství ideí Smetanových je zá-

rove vítzstvím našeho elného hudebního theoretika Ve vítzství tom

vidíme dkaz, že pravé umní a pravá iheorie a kritika umlecká nejsou

si tak cizy.

Autor slibuje k této prvé ásti svých prací další svazky, a zejména

následovati mají výbor ze Smetanových dopis, denník, kritických úvah

a pod. Doufáme a pejeme si, aby svazky ty vydány býti mohly co nej-

díve; jsme pesvdeni, že literní práce Smetanovy hudebnímu vzdlání

.'práv tolik prospjí, kolik hudb a umní vbec prosply Smetanovy

skladby.
'

O. A

Umlecký prmysl na retrospektivní výstav roku 1891. Napsal

dr. Karel Chyiil. (Rozšíený otisk pednášky konané v umlecko-pr-
myslovém museu obchodní a živnostenské komory pražské dne 7. února

1892.) V Praze. J. Otto. 1892. -tU str.

Spisek tento poskytuje tenái více, nežli titul jeho prozrazuje a

objem jeho nevelký pislibuje. Není to pouhá povšechná, píležitostní úvaha

o retrospektivním oddlení jubilejní výstavy roku 1891 ; nebo sotva pt
stránek zabírá krátký úvod, jenž obsahuje ocenní významu v\^stav po-

dobných zejména v oboru umleckého prmyslu, pak naznauje neblahé

vlivy a osudné události, jimiž nkdejší bohatství zem naší na památky
drobného umní stedovkého a renaissanního po vky bylo ztenováno,

a konen i uvádí onch nkolik pokus o retrospektivní výstavy v Praze

bhem posledních desítiletí inných. Ostatek brožurky podává však

pehledný obraz historického rozvoje celého umleckého prmyslu eského
až do konce minulého století, a to obraz docela struný sice, nejhrubšími

rysy nastínný, ale pece zase tak obsažný a tak úplný, jak vbec bylo

možno, když v první ad pihlížeti se mlo k tomu, co na pedloské
retrospektivní výstav bylo zastoupeno. Zde onde iní se ovšem výji-

men zmínka i o vynikajících, typických pedmtech, které vystaveny

nebyly, ale již to, že z referátu výstavního vbec vzrsti mohl tak pkný,
zaokrouhlený nártek historický, jest nejlepším ocenním netoliko práce

a vdomostí p. spisovatelových, nýbrž zárove i oné výstavy samotné,

tak bohaté a tak mnohostranné, o jejíž uspoádání a katalogisování

ostatn, jak známo, p. dr. Chytil získal si svého asu nemalých zásluh.

Z tchto dvod lze pítomný spisek doporuiti netoliko tomu, jenž

by si snad pál míti malou literární upomínku na onu krásnou retrospek-

tivní výstavu, nýbrž i každému vbec, kdokoli by se o osudech umle-
ckého prmyslu eského pouiti chtl brožurkou nevelkou, ale zajímavou

a obecn pístupnou, k tomu zárove oživenou desíti vhodnými zinko-

graficl-ými obrazy vynikajících pedmt výstavních. O. H.
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Život Jana Amosa Komenského. Na oslavu tísetleté památky jeho

narození sepsal Fr. J. Zoubek. Vydáno z pozstalosti spisovatovy péí
»Besedy uitelské Bude« na Smíchov. K tisku upravil dr. Jan

V. Novák. V Praze. J. Otto. 18í>2. Str. 288. Cena 2 zl. 40 kr. S po-

dobiznou Komenského a Zoubkovou a mapou cest Komenského.

Jan Amos Komenský. Životopisný nárys. Za píinou trístaleté pa-

mátky narozenin J. A. Komenského sepsal prof. Josef Smaha.

Loské jubileum dalo spism tmto vznik. Zoubkv životopis o Ko-
menském r. 1871 vydaný byl již dávno rozebrán, a spisovatel, jak se z pro-

slovu jeho díla pohrobního dovídáme, chystal nové zevrubnjší vydání. Smrt
nedopála mu díla dokoniti. Torsa toho ujal se prof. Novák, doplnil

ostatek (od 1G42) a pipojil tu i tam poznámky orientující tenáe o no-

vých výzkumech. V 8 kapitolách vylíen obšírn život Komenského —
pipojovány obsáhlé rozbory jeho dl — v deváté podává se ocenní
a obecné úvahy o Komenském, na konec pak pipojena bibliograíie

(136 ísel) spis Komenského. Životopis tento je sestaven — jak z každé

ádky Zoubkovy vidno — s pietou ke Komenskému a s velikou láskou

k vci. Sloh pipomíná na mnohých místech sloh Komenského, nkde
ne ku prospchu eštiny (tak velmi zhusta užíváno latinské vazby:

mistrovské pechodníkil užívání (37), rzná o nich mínni (47) atd.)

Rozbory dl Komenského jsou obšírné a dkladné ; snahy Komenského
docházejí všude plného uznání. Z toho vzniklo však, že spisovatel

nkde i cíl pestelil, jako výborné i to pochválil, co bylo jen chorob-

ným výstelkem doby. Krom toho zstala — ponvadž máme ped sebou

dílo pohrobní — tu a tam njaká chyba, kterou sice snažil se vydavatel

opraviti, ale ne vždy. Také úmrtí otce Komenského kladeno na r. 1602
(i), úmrtí manželky Komenského kladeno na 1622 (26) atd. — což dle

dnešních výzkum správno není. Ale pátelm Komenského spis tento

vždy dobe poslouží.

Dkladnjší a správnjší je dílo Šmahovo (škoda, že tak pomalu
vychází). Spisovatel vtšinou dává za sebe mluviti pramenm; obrazy

pipojené jsou ze souasných spis vhodn vybrány a živ illustrují vy-

pravování. Vdeckému badateli o Komenském je spis Šmahv knihou
neocenitelnou — až bude úpln vydán, bude to zajisté úhelný kámen
literatury Komenistické. v. F.



ZPRÁVY.
* Vybrali jsme z literatury o Dostojevském, co po soudu našem po-

dává nejlepší obraz velikého ruského básníka-myslitele. Sta z péra Ser-

geje Arkadévie Andrejevského vyšla ve Sborníku literárních statí pod

názvem JlHTepaiypiibiH MTenia, 2. vydání, 1^<ÍU. Sám Andrejevský vy-

nikl jako básník v mladším pokolení. Jméno jeho probhlo Evropou,

když vzdal se svého úadu pi státním návladnictví Petrohradském, ne-

chtje býti obžalobcem v processu Vry Zasuliovy. Nyní je advokátem,

vynikajícím obhájcem Umleckou dráhu Andrejevský poal peklady;

s vlastními básnmi vystupoval od r. 1878. Jakožto literární kritik Andre-

jevský stal se známým r. 1888 statí o Baratynském. V uvedeném Sborníku

je další ada kritických studií, a to ješt o GarŠinovi, Nekrasovi, Lermon-
tovi a Tolstém. — Ku pekladu není tuším poznámek teba. Cetji mini
jsou ruská sbírka Život svatých (Acta Sanctorum), poízená poprvé ve

velikém vydání od metropolita Makarije v XVI. v. Ruský lid posud te
tyto Životy, jež v dob dopetrovské tvoily hlavní etivo i vzdlanstva.

* Akademická mládež všude dlá mnohým lidem starost velikou. To
vždy tak bylo a bude, — je-li vychování velikým a nejnutnjším umníno^
je práv také velikou a naléhavou otázkou, jak vychovati mládež aka-

demickou, t. j. budoucí uitele, úedníky a veejné initele vbec. Dle-
žitost otázky této i v administrativní praxi jeví se na p. nejlépe v tom,

že náš rak. spolovací zákon z r. 1867 hned v prvých svých §§ zabývá

se hlavn spolky studentskými. Otázka studentská, jak u nás, i v zemích

jiných stojí v popedí, — nemže žádnému národu býti lhostejno, jakým
smrem nesou se cíle a ideály mladé intelligence. Z množství literatury

souasné vybíráme alespo dva zjevy nové, a to jeden ruský a jeden

francouzský; vybíráme je jakožto protivy dvou zemí, kde na vychování

universitní hledí se tém s opaného stanoviska. Na Rusku již adu
let vysoké uení se všemožn utlauje, ve Francii akad. mládež požívá

veliké volnosti.

K ruské akademické mládeži promluvil prof. charkovské university

Jaroš o »úkolech mravního vychování «. Prof. Jaroš na mládež zle ža-

luje, — že je bez ideál, bez charakteru, bez pevné vle. Prof. Jaroš

do znané míry má pravdu; avšak jestliže mládež je zvrhlá, jací jsou

rodiové, jaká je spolenost, jací jsou uitelé? Prof. Jaroš — (rozumí se,

ruský professor zatracuje »západ«) — vrátiti se chce k ideálm — Domo-
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stroje, v nich vidí pravé » kesanské ideály «. Prof. Jaroš, pedpokládáme,,

zná Domostroj, — doporuujeme mu passus, kde za híchy dtí rodie

se iní odpovdnými. Ostatn prof. Jaroš sám doporuuje jakožto úinný
prostedek vychovávací — píklad : kdo akademické mládeži (ruské)

dává zlý, kdo dává jí dobrý píklad? Pisvdujeme prof. Jarošovi, že

universitní vychování tím trpí, že vlastn vychováním ani není, proto že

se jen uí, — avšak lze bídu tu odstraniti návratem k starým ádm,
z nichž práv nové se vyvinuly?

Jiného charakteru je francouzský spis Leclerciiv o sociálním úkolu

universit. Leclerc studuje ruch jevící se mezi mládeží francouzskou, ruch,

do nhož ve Francii zejména se strany inných politikv a rzných
kruh žurnalistických se toužívá. Mládeži francouzské vytýká se nedo-

statek politického vzletu a ideálnosti. Mládež francouzská zajímá se však

sociální otázkou, — otázka dlnická zajímá ji více a hloub než otázky,

jež ešiti mají poslancové a praktití politikové. Leclerc ve smru tom
povzbuzuje franc. akademiky, dávaje jim za píklad koUegy anglické.

Zprávy Leclercovy o anglických universitách jsou v té píin velmi za-

jímavý. Ped 30—40 lety university v Oxforde a Cambridži byly jako

kláštery, — Aristoteles, Platon byli hlavními pedmty studia; moderní mu-

žové Anglie — Farraday, Tyndal, Darwin, Huxley, Spencer nevyrostli na

tchto universitách. V letech Šedesátých žádali nkteí kruhové dámští, aby se

jim pednášelo ; stalo se a pednášky ty mly veliký úspch. Prof. Stewert

v Cambridži vypracoval pro tyto pednášky plán, podle kterého se pak

postupovalo. Pednášky staly se pístupnými netoliko ženám, ale záhy i

dlníkm, a dnes anglické university s plným vdomím plní svj vznešený

»sociální« úkol. University, t. j. professoi, z tohoto nového svazku intel-

ligence a práce velmi získali: byli donuceni zbaviti se své scholastické

methody, aby se stali srozumitelní i kruhm Širším. Leclerc právem uka-

zuje, že anglické university tím se zachránily od úpadku, nebo jako

všecky uzavené kruhy, i university byly by zanikly tou práv uzave-

ností. Jak už eeno, vybízí Leclerc francouzské studenty, aby následovali

anglické. Díve prý studenti, zabývajíce se hlavn politikou a rozumí se

politikou opposiní, sdružovali se také s dlníky — na ulicích, stavjíce

barrikády. Francouzská mládež má nyní vznešenjší prostedek sblížiti se

s týmiž tídami lidu, — v práci osvtné, v práci vedoucí ne k boji, ale

míru. Vzpomínaje na radu Jule Ferryho, aby studenti » milovali proletariát«,

Leclerc si peje, aby francouzské university zanášely svtlo do kruh
co nejširších, a mládež francouzská aby se stala živým pojítkem intelli-

gence a lidu.

* Francouzové — právem nebo neprávem -- se domnívají, že r. 1870
poraženi byli nmeckým uitelem

;
proto te usilovn studují Nmecko

a mezi jiným také nmecké školství. Máme ped sebou plod takového

studia a to »Etudes stir Venšeignenient de Véconomie politiqtte dans les

universités Allemagne et Atitriche od Henri St. Marc-a, professora

na právnické fakult v Bordeaux (1892 ). St. Mae vytýká francouzským

národním hospodám uzavenost a proto nepokroivost ; zejména na
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universitách má se politická ekonomie lépe pednášeti. Podávaje zprávu

o nmecké a rakouské srakousko-nmecké) vd, dobe postihuje mezi

jiným ráz školy Vídeské nebo Mengerovské, nazývaje ji školou psycho-

logickou a analytickou. Charakterisuje pak rzné pedstavitele vdy, a to

:

SchmoUera, Wagnera, Brentana, Conrada, Cohna, Lexisa, Schanza,

Schonberga, Neumanna, Mengera, Bohm-Bawera, Miaskovvského, Saxa,

Mataju. Podle všeho jsou nedostatky franc. škol, co se pednášek z poli-

tické ekonomie týká, znané Školy zstaly tak pozadu, jak vda. Autor

právem ukazuje, jak Journal des Economistes vedl si a vede si pašovsky,

jak se nestudovaly práce cizích vdc a že tím francouzská vda zkost-

natla. Teprve založením nového asopisu Revue économie politique

zavládl nový, svží ruch Sotva bychom tomu vili, že na franc univer-

sitách politická ekonomie se soustavn pednáší teprve od r. — 1877;

ped tím pednášela se pouze na CoUge de France a na nkterých

technických Školách. A ješt pcdivnjší je zpráva, že o pedmte peii-

nášeli na právnických fakultách — professorové ímského a soukromého

práva, teprve nejnovji dostává se odborných sil. Práce St. Marca je

pkným dokladem, že ve "rancii sílí se sebepoznání, a není pochybnosti,

že ho tam skuten bylo poteba.

* Jaké o Rusku u ostatních Slovan jsou vdomosti, toho komickým
dkazem je kniha Srba Modrie, napsaná vlašským jazykem : Russia,

Not e Recordi di Viaggio. Kniha — velmi obšírná — popisuje p. Modri-v výlet na Rus,— ale lovk ta neví svým oím, jak bratru Slovanovi

ruské pomry mohou býti naprosto nepochopitelný. V té píin kniha

p. Modriova — (professora) — je typická: o Rusku neví nic, ale všecko

se mu líbí, jest u vytržení i když mu hostitelé pedstavili — Chomjakova.

To pece staí. (Chomjakov zemel ISlíU.)

* V Paíži na filosofických fakultách studovalo 1891—1892 žen

149 (z tch 43 cizinky , na medicinské 144 (127 cizinek); na farmaceu-

tické vys. škole studovaly 4 Francouzky, 1 cizinka. — Na universit,

která se má založiti ve Walesu, ženy mužm budou postaveny na roven

;

stanovy, pedložené parlamentu, uvádjí, že ženy mohou dosíci všech

stup universitních a že mohou býti zvoleny pro všecky universitní úady.

* *
*

* Ve Francii Musset a »mussetism« stojí v popedí literární diskusse.

Pokládáme za zdravý proud, že mussetism, — bží tu prost o otázku

mravnosti a nikoli literatury — v mladší generaci francouzské naráží na

odpor. Ke sporu odnášejí se nkteré nové spisy. Pedevším ve sbírce

»Gratids Ecrivains-.-- vydána monografie Alfred de Musset od Arvéde-a

Barine-a (pseudon ). V knize té pomr Mussetv k George Sand ntstran-

nji je vyložen, než stalo se se strany básníkovi blízké.
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Obzor asopis.

Kvty v srpnovém ísle pinášejí lánek od O. F. Vaka o lidojed-

ství. Prvotnou píinou lidojedství není hlad, nýbrž mystická pedstava

o duši. Divoch nemá pojmu o luebnjxh zákonech trávení i domnívá
se, že duše toho, jehož tlo pojí, pechází v né], že ddí i jeho vlast-

nosti, duší cizí sesiluje duši svou vlastní. A tak pojídají se i nepátelé,

divoch svému soku nejvíce závidí moc, kterou si chce osvojiti, a pojí-

dají se i pátelé, ba i dti, jen aby nabylo se jejich duševních mohutností.

Také mrtvoly se požírají v domnní, že prokazuje se tím nebožtíku pocta.

Richard Andree páí množství kanibal za naší doby i. a 5'/, milionu

a dospl k úsudku, že veškeré dosud se vyskytující lidojedství jeví se

jen zbytkem anthropophagie díve všeobecn rozšíené.

V „Rozhledech" . 8. teme pkný láneek 'rancouzky (z Nou-
velle Revue) o ženské otázce. Autorka radí k mírnému postupování,

protože jen tak v každém oboru dozrávají úspchy trvalé. .A.nglie je

v tom vzorem; tam sdružením ženy dosáhly pipuštní ke studiím medi-

cinským, r. 1882 dosáhly provdané ženy právo nezávislého linanního bytí

a hospodaení, 188(5 odato zákonem otcm výluné právo, rozhodo-

vati o dtech. Vymohly si právo ve školství (i k dozoru) a pi volb
do obecní rady i do rady hrabství, spravují jmní pro chudé a nyní

pracují o dosažení rovnoprávnosti politické. Ve Francii žena požívá znané
svobody, ale nikoli zákonem chránné. V Americe ženy jsou pipuštny
do všech škol a školních úad; mají volební právo v obcích, a již

i pro volby politické, zejména ve Wyvmingu rovnoprávnost jest úplná.

V Dánsku ženy volí do obecního zastupitelství; ve Švédsku hlasují

pi volb duchovenstva, v obcích a hrabstvích. Ve Švýcarsku volí do

obecního zastupitelstva; v Itálii spolu rozhodují o Školství. Na Rusku
ženy od 1864 volí plnomocníky do krajských zastupitelstev, v Petrohrad
s jistým majetkem do obecní rady; provdaná Ruska rozhoduje pln se

svým jmním. Nyní Rusky domáhají se rovnoprávnosti vychování —
žena ruská chová k svobod lásku ohnivou a prudkou, hraniící na

heroism. Muži nepejícímu rovnoprávnosti žen autorka pipomíná, aby

si vzpomnl, že jedná se o jeho — matku.

V lánku »K dnešní krisi duševní a mravní« p. Krejí ukazuje na

kiklavé nedostatky mravní pevnosti a pkn hájí pi-oti otravující dímot
dekadenství mravní energii. innou mravní práci, mravní boj ; souhla-

í sím, že ta energie nerodí se z materialistického názoru na svt. V život

' veejném a politickém nedostatek mravnosti jeví se v krasoenictví a ne-

upímnosti.

V pedešlém ísle a již díve a na jiných místech p. Hoínek pra-

cuje v duchu pátel míru, jejichž sjezd mezinárodní letos bude v Chi-

cagu. Od r. 1794 do 1891 bylo urovnáno 58 spor, vzniklých mezi

státy. Od r. 1794— 1848 bylo 9 smírích soud, od 1848—1870 15,

od 1870-1880 14, od 1880—1891 20.



Ethika a socialism.

Referuje prof. Dr. J. Kaizl.

Ethický ruch, který od konce minulého roku vzmáhá se v N-
mecku, maje za orgán » Spolenosti pro ethickou kulturu*, narazil

velmi záhy na odpor na stran socialistv. Odpor ten na prvý ráz

jen zbžn a jaksi s patra prohozený po obran »ethik« musil býti

prohlouben a lépe zdvodnn. Tak stalo se, že spor nabyl vtších

rozmríiv a že vzešlo z nho — vc, která snad v první ad je

zajímavá — uritjší vyslovení názoru socialistického nejen o snahách

eeného ethického hnutí v Nmecku, nýbrž o ethických ádech

spolenosti lidské vbec, objasnní, jehož v poslední dob tím citel-

nji práv proto bylo pohešováno, ím více socialism na venek se

zmáhá, ím více však zárove všecku osobnost svých stoupenc

uchvacuje a ovládá.

Chceme o prbhu vci tenástvu svému podati zprávu a za-

poneme snad nejlépe vyznaením stanovišt a cílv spoleností

ethických, o kterých, pokud nám známo, v písemnictví našem uinny
posud jen struné zmínky.

Po vzoru americkém zaražena byla v Berlín dne 19. íjna

roku 1892 -"Nhnecká spolenost pro kulturu ethickout (Deutsche

Gesellschaít fiir ethische Kultur). Spolenost záhy si zjednala nemálo

len, a vedle ní spolky téhož zpsobu povstaly v jiných mstech
nmeckých, tak že již v lét práv minulém konán v Eisenachu

valný sjezd. Spolkm tm jde pedevším o dohodnutí a sdružení

mužv i žen odhodlaných k tomu, aby na sob samých, jakož i tam,

kam vliv jejich sáhá, pracovali pro povznesení mravních pomr
i smýšlení a kteí od vytení a chování spoleného ideálu slibují si

sesílení vlastního pedsevzetí a rozmnožení vlastní síly. » Nikde ne-

NAŠE DOBA I.. 2. 6
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postupovalo — tak praví jeden z nejhorlivjších šiitel nového

hnutí, pražský professor Bedich Jodl, v pednášce, konané dne

13. února 1893 ve Frankfurt n. M. — podvracení starých nábo-

ženských pedstav, ku kterým díve myslilo se, že jediné lze upínati

mravní ideály, stejným krokem s budováním a šíením nové humánní

ethiky. Staí bohové se vysthovali, a na opuštném krbu žádný

nový ohe nezapálen, leda nejist plápolající plamen rozkoše a po-

chyby. Ale bez takového ohn trvalého, pevn založeného pesvdení,

bez oddávání se jednotlivce nemu vyššímu, spolenému, nemže
lidstvo prospívati. « >Ukol, který my jsme sob vytkli, jest, pod-

porovati mravní život, pstovati zušlechtné lovctví, pracovati

o vývoj pravé humanity, nehledíc k jakýmkoli náboženským nebo

metafysickým pedstavám, ku kterým lidstvo doposud z nejvtší

ásti své ideály upínalo. My patíme na život jednotlivce i na djinný

život pokolení, jako by ml jen pozemský cíl: harmonický rozvoj

osobnosti, vnitní výbornost vle a charakteru, blahobyt a vývojnost

pokolení. Co tomuto cíli dovede sloužiti, oznaujeme za dobro a

snažíme se, se síla jest, uskuteniti. A necha zaasto je sebe více

obtížno rozpoznati, co v tomto smyslu jest dobré, necha asto

sebe obtížnjší jest vyrovnání mezi tím, co smíme jednotlivci povoliti,

a tím, co teba pisouditi veškerosti: my chováme pesvdení, že

tu stojíme ped úlohami, které naprosto nerozluštitelny nejsou, by
je i každá generace znovu musila luštiti; ped úlohami, pi kterých

zdárné spolupsobení sil kolikerých, souinnost vdy a praxe jest

možná, pi kterých lidskému umu a lidskému myšlení náleží roz-

hodující slovo.« A dále praví: »Kdo chce být našincem, musí se

piznati k pojmu ethické kultury neboli humanity, jak jsem jej

v duchu všech dosavadních projev Spolenosti (rozumj pro kulturu

etbickou) oznail; musí míti pesvdení, že existuje dobro lovku do-

sažitelné, které jest nám umem naším poznávati, které svou vlí jsme

s to uskuteniti, a že toto snažení dovede a musí lidi opravdu

sjednocovati. Kdo to výslovn anebo ve svém praktickém konání

uznává, mže se státi našincem, jedno a krom toho ješt ví,

jedno a pro svou soukromou potebu pro poznání dobra ješt

jiných pramen a pro posilnní své vle ješt jiných prostedkv
užívá. Atheista i mystik, theista i pantheista, katolík i protestant,

žid i buddhista, •— oni všichni jsou nám stejn vítáni a dojdou

v našem kruhu téže úcty a šetrnosti — pedpokládajíc, že piznávají

se k pojmu ethické kultury jakožto úkolu lidské rozumné vle a že

svoji víru nebo nevru, svoje blouznní i jeho negaci, své svátosti
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i svoji bibli, svoje písma svatá i svoje tradice nechají doma; ped-

pokládajíc, že nikdo v našem kruhu jiné autority nenásleduje anebo

jiné autority se nedovolává než autority zkušenosti a praktického rozumu.

O vrouce, o Bohu a božských vcech, o zjeveních a milosti, o onom

svt, o život vném nechceme vésti spor Pokládáme to docela za

soukromou záležitost jednotlivcovu, jak o tom chce souditi, a máme
za to, že tyto vci s tím, co nazýváme ethickou kulturou, tak málo

jsou v nezbytném spojení jako s otázkami, které se petásávají v n-
jakém parlament nebo pi njakém lékaském nebo národohospo-

dáském sjezde.* Na konci pak své pednášky obrací pan Jodl zrak

k jednotlivým vrstvám spolenosti, ka, že psobení Spolenosti má
smovat nahoru i dol: >Avšak psobení na nižší tídy, jako že

jest obtížnjší, pokládám také za dležitjší. Vzrstající odcizování

mezi vyššími i nižšími tídami je dojista jedno z nejpovážlivjších

zel naší kultury. Takovéto odcizování bývalo i v jiných dobách, ale

rozdíl mezi tmi minulými asy a nynjškem jest pece mohutný. Nižší

vrstvy staré spolenosti byly docela bezprávný a odíznuty od všeho

duchovního života; tvrtý stav naší nynjší spolenosti buto jest

anebo bude brzo vyzbrojen nebezpenou zbraní obecního práva

hlasovacího a volebního a jest dnes piinním tisku pístupen nej-

rozmanitjším duchovním vlivm. S neodvratnou nutností blíží se

okamžik, ve kterém to, co dlníci myslí o sociální otázce, bude d-
ležitjší, než co ministi a professoi o ní soudí, i jest nejvyšší as
na to pomýšleti, aby propasti mezi obma názory nedalo se vzrsti

tak, aby na konec žádný most jich více nespojoval . . . Nikoliv

policejní opatení, nýbrž jen osobní psobení, jen pímé zabývání

se potebami a myšlénkami nižších tíd, jen pronikající humanita

k tomu mžp dopomoci.*

*

Sotva že nmecká spolenost pro kulturu ethickou byla ustavena,

napsal berlínský prof. Gyzicki socialistickému Vorwaftsu list, ve

kterém hovoí o nové Spolenosti, ka, že ona nemá býti jalovým,

prostedkovacím spolkem s laskavou snad tendencí, aby nemajetné

tídy usmíila s pítomným jejich osudem, a že hospodáských a poli-

tických zápas nemá zameziti, nýbrž je »ethisovati«.

Hned potom v ísle devátém roníku 1892—1893 socialistické

revue ^Die Neue Zeit^ vyšla úvodní úvaha pod nápisem -^Allerlei

Eíhik<f., ve které spisovatel dr. Mehring oznamuje ustavení Spo-

lenosti, omlouvaje se jaksi, že tak pozd to iní pes to, že byl

k tomu s kolikerých stran vyzýván a že v mšanském tisku o vci

6*
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dosti hluku bylo natropeno; než »po soudu našem takové jevy jsou

buto kapitalistickým šejdem pod škraboškou morálních frází, a pak

nelze jich dost zkrátka a povržliv odbyti, aneb jsou to vážné

pokusy, úctyhodné mšanské ideologii pece jenom dopomoci

k vítzství, a pak nejlépe o nich pomlíš, jednak protože jim pak

vždycky páno jen velmi krátkého trvání, jednak protože našinci

pec není s potšením pro gaudium syté a cynicky se šklebící

bourgeoisie kázati úctyhodným mužm, kteí pro svou osobu stojí

vysoko nad massou mšanského svta, že domáhají se nemožnosti.*

Tak prý se vci mají s novou Spoleností a s jejími náelníky

pp. Forstrem a Gyžickým. Tvrdí-li pan Gyžický, že ethické názory

lovka jsou pec jen znan nezávislé na jeho politickém postavení,

má v tom do velmi malé míry pravdu, potud, že na p. mezi šlechti-

ckými velkostatkái mohou býti mužové, kteí nad svými lidmi

vedou, jak se íká, patriarchální regiment, a zase »junkerliche Leute-

schinder vom Schlage der Bismarck«. Chce-li tmto Spolenost ká-

zati, aby se k svým lidem nechovali tak, jak to zakazují nejprostší

povinnosti slušnosti, necha Spolenost sob za tak skrovoukými
úkoly pracuje; ale to pece nemá s »ethisováním« hospodáských

a politických zápas co initi.

»Není žádné spolené ethiky, která by jako vyšší stolice po-

vznášela se nad onmi zápasy ; v nich ethické názory jednotlivých lidí

jsou urovány jejich politickým postavením nebo spíše jejich sociálním

postavením tídním. « Junkerští patriarchové i díi budou shledávati

vykoisování obce státní pomocí obilních cel, dan z lihu, a jiné,

jako násilné potlaování pracujících tíd, docela ethickým, ale marn
lidská výmluvnost se bude snažiti, aby dlnému hdu dokázala n-
jakou tu »ethiku« v obilních clech, v zákonu proti socialistm atd.

Odtud dospívá pan Mehring ovšem k málo vlídnému, konenému
úsudku o Spolenosti: »ku hromadným zápasm naší doby ona

vbec nedosahuje, a jestli ten Prudelwitz aneb onen Strudelwitz

v mezích své tídní morálky anebo také tídní nemorálky stane se

trochu málo morálnjším, to nesáhá nad psobnost dobe smýšlejícího,

nedlního kazatele . .

.

Chtíti tvoiti lidumily, kteí by v nejlepším pípad lžícemi vraceli,

co micemi lidu berou, jest hraka. A politický boj proti pomrm,
které »na sta tisíce lidí hntou, vysilují, plení, muí, škrtí « (citát z Les-

singa), nemá toho potebu, ba nemže býti vbec »ethisován«, nebo
jest dnešní dobou nejvyšší myslitelnou ethikou, jest žijícímu pokolení

ethika sama.« P. Mehring brání Karla Marxa proti výtce, kterou
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mu v týdenníku »Zukunft« p. Pavel Barth ,byl uinil, opíraje se

Marxov » materialistické theorii djin* a mluv o ní jako o polo-

pravd, kterou Marx v hodinách žurnalistické lehkomyslnosti byl

vyslovil a pohíchu i zdánlivými dkazy podepíral. Má Marx —
rozumuje p. Mehring — ve své žurnalistické lehkomyslnosti pece

jenom praudu, nebo opravdu ve stavu a vývoji mravních názor

obráží se stav a vývoj hospodáských zápas tídních a každá tída

má svou zvláštní morálku. » Vykoisující a utlaující tídy posmívají

se vytrvalosti, pevnému charakteru, poctivosti, odvaze, obtavosti,

vrnosti, nezištnosti, pravdivosti, touze po vdní, kterými vykoiso-

vané a potlaované tídy zápasí za svoji emancipaci. Vykoisované

a potlaované tídy však zavrhují byzantinské krení ped každou

bezprávnou mocí, falšování ve vd, falšování v politice, neúnavný

chtí po zisku, neschopnost každého odeknutí, klikovnictví, humbug
a reklamáství, netroufalost a dvojjazynost, kterými tídy vykoisu-

jící a potlaující pece jenom snaží se zadržeti neodvratný úpadek

svého panství. Nad takovými protivami nevládne žádná vyšší ethika

jako smiující instance. V tom chybuje pan Gyžický.«

Proti tomu útoku a píkrému odmítnutí se strany socialistické

nalezla Spolenost zastánce v kielském professorovi F, Tonniesovi,

jenž pod záhlavím »ethické šarvátky* napsal otevený list panu

Mehringovi {Pernerstorfers Deutsche Worte, lednový sešit 1893). On
necelí pímo ekonomicko-materialistickému názoru Marxovc, nýbrž

snaží se dokázati, že posud je dosti spoleného. mezi kapitalistou a

dlníkem, a pak že ethické Spolenosti už tím mnoho dovedly by

prospti, kdyby mezi zápasícími slušné, ušlechtilejší zpsoby boje

zavedly. Tak vytýká hned panu Mehringovi, že shora oznaené

vlastnosti, tu dlník, tam kapitalist nedokazují, co dokázati mají,

že jedna tída jen ty, druhá jen ony mravní vlastnosti by mla;
vychází z toho jen, že jedna tída jednání svých lidí jinak po-

suzuje a jiné mu pohnutky podkládá, než iní vi druhým. Je

pravda, že jsou rzné morální zákony a tudíž i rzné ideály a to

nejen mezi tídami, stavy, vrstvami, nýbrž i níže mezi jednotlivými

sociálními kruhy a svazky. Ale tyto ideály jsou sob namnoze velmi

podobny a dají se uvésti na spolený pratyp — asi tak, jako ryby,

ptáci, ssavci na spolený typ obratlovce, j^hož nejprostší podobou

jest Amphioxus lanceatus — a typem tím jest sociáln užitený

lovk. Vznik a rozvoj dnešní tídy dlník i kapitalist není starého
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pvodu, ale pece je už zeteln zjevno, kterak se v každé vytvaruje

zvláštní zpsob morálního smýšlení. Jest to jednak stará protiva

chudých a bohatých, k tomu však pistupuje jakožto charakteristický

znak rozdílné postavení ke státu, jeho zaízením a mocnostem, zejména

k monarchické ústav, ku šlecht, k vojsku, rovnž tak k církvi atd.

Jedni pocilfují tu hojnost povinností, úctu a nžné city, kdežto druzí

lhostejni jsou anebo naplnni odporem. Pokud pak jde o soukromý

život a jeho morálku, vyznauje se hlavní rozdíl v tom, že u kapita-

list spíše konvence, u dlník kamarádství a solidarita platí. A
k tomu ješt jiné rznosti se druží. Pece však tídy ty, ob jsouce

moderní a v podstat osvícené, mají také mnoho spoleného mezi

sebou. Ob jsou individualistické, milují svobodu, hledí užiti života,

ob nenávidjí písnost a temnotu asketické morálky, ob do jisté

míry život pojímají lehce a chtí býti nevázané. Ob však jsou ve

vysokém stupni pístupny vdeckému poznání: arci, že veliká ást

tídy kapitalist jen potud, pokud tím nadržuje se jejím sou-

kromým prospchm; veliká ást tídy dlníkv jenom, pokud tím

podporovány vidí svoje interessy tídní a strannické. Ale pece vda
jest platným initelem, a tída dlnická má v ní platného a jediné

spolehlivého spojence mimo vlastní tábor, kterému dvovati smí

a musí, teba jeho vyslanci nosili zlaté brejle. Nedovdt služba

vdy uniknouti duchu pravdy; tebas snad ten a onen služebník,

ale nikoliv idea, ze které vycházejí. * Chtl jsem íci, že tento spojenec

jest jediná síla, které i nepátelé tídy dlnické, by i chtli, trvale

nedovedou odpírati uznání; že tudíž i mravní pojmy tídy dlnické,

jestliže liší se od pojm panující tídy, ale od vdy, jakožto sociáln

lepší, jsou ospravedlnny, mají vyhlídku na vítzství; že ona (tída

dlnická), tída to protikesanská, snad jest povolána k tomu, aby

obnovenými silami opt ku platnosti pivedla to, co pravdivého

a pravého jest v kesanské morálce, co tato má spoleného se

vší morálkou zakoennou v život lidu, rybá a tesa, celník

a híšník naproti » dobrým kesanm*, pohanm, židm, kteí

z pravidla za jedno jsou v bezpodmíneném oceování pozemských

statk, v kultue sachru a rozkošnictví ; že konen Spolenost, jež

na svj prapor píše ethickou kulturu, tudíž ethickou vdu, jí (tíd

dlnické) nemže býti nežli vítána.* Na konci pak své velé apologie

doporuuje pan Tonnies zejména vdcm, a to, jak praví, ne tak

politickým, jako spíše ^thickým vdcm dlnictva mnoho eenou
Spolenost, ka, že po jeho soudu nynjší veliké hnutí dlnické pjde
dále svou cestou, a že v nm rozhodnou se budoucí osudy evrop-
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ských i amerických národ. A práv ono hnutí netušené by se pro-

hloubilo a v novém jakémsi smyslu stalo by se neodolatelným,

kdyby do sebe pojalo více mravního idealismu.

Na tuto obranu dostalo se p. Tonniesovi od strany socialistické

odpovdi, ve které sice trváno na odmítavém stanovišti proti Spo-

lenosti ethické, ale za to znan sleveno, pokud jde o hluné od-

mítání morálky. Panu Mehringovi prý dokonce nenapadlo popírati

morálky a tolik jenom tvrdil, že každá tída má svoji morálku, a že

není spolené ethiky jako vyšší instance nad zápasem obou stran;

nemohou-li tedy potlaené tídy vésti zápas podle mravních pedpis
potlaujících tíd, neznamená to, že vedou jej vbec bez morálky,

nýbrž prost podle své vlastní morálky; ethikou pak proletárního

zápasu tídního jest, jak eeno, boj proti ádm, jimiž milliony lidí

jsou uhnteny i trýznny.

Marx sám jakožto historický a ekonomický badatel s morálními

pojmy ovšem neútoval, ale v jeho stanovách výslovn dovoláváno

se pravdy, práva a mravu, aby byly mezinárodní associaci dlník
základem pro vztahy mezi píslušníky jejími i ostatními lidmi bez

zetele k pleti, vyznání nebo národnosti. Podobn i Engels se vy-

jádil, tak že pece jenom podle názor uvedených dvou mistr

socialismu ethika má co initi i s poUtikou, ba i s ekonomií. —
P. jMehring netvrdil prý, že mšanská a proletární morálka nic spo-

leného nemají; naopak jsouce po sob jdoucí stupn historického

vývoje spolenosti, musí míti ledacos spoleného. Ale Spolenost

ethická chce práv tam psobiti, kde spoleného nic není, nýbrž

zápas, kde tudíž platí bu mšanská, nebo proletární morálka. Spo-

lenost ethická však rekrutuje se z mšanských tíd a stran, stojí tudy

na pd mšanské, a proto není možné, aby byla rozhodím ve

sporu, ve kterém sama jest stranou. Ostatn to, co Spolenost ethická

chce, není nic nového ; v sociahsmu kathedrovém necha zí obraz

vlastního štstí i konce. Jestliže se praví, že tída dlnická pece
mže snášeti, ba i tžiti z pomoci »mšanských ideolog*, snadno

zapomíná se na dležitou výhradu: pedpokládajíc, že tím síla prole-

tárního zápasu tídního neutrpí ujmy. »Dojista — tak zakonuje
pan Mehring svou repliku — pijde jednou doba, ve které panovati

bude spravedlivost a pravdivost, lidskost a vzájemná úcta. Kdy na-

dejde, toho mže p. Tonnies se doísti ve stanovách internacionálních.

Nadejde koneným vítzstvím pracující tídy, a každá rána, kterou
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pibližuje se toto vítzství, každá rána v proletáském zápasu tídním

jest nekonen ethitjší než všecko úsilí o >ethisování« a »ušlecho-

vání« tohoto zápasu.

Práv této optimistické pointy, po Marxovi stále opakované,

chopil se drazn pan Pavel Barth, jenž nyní v delší stati

y>Marxische Geschichtsphilosophie und Ethik« vstoupil na kolbišt

{Pernerstorferovy » Deutsche lVorte«, 1893, sešit 4.). »Sám od sebe,

tak patrn mnozí Marxovci myslí, sbhne hodinový stroj kapitalismu

podle mechanismu vývoje, anebo ješt spíše podle zákona dialektiky;

ale s posledním udeením jeho bude tu také sám od sebe nový

hodinový stroj, aby prvou hodinu nového ádu ohlásil. Až dotud,

tak zdá se asto, jest souhrnem jejich moudrosti to, co ve staré

studentské písni oznaeno slovy: »Alles muss verungeniret werden.«

Národ nmecký, jehož znanou ást sociální demokracie ovládá,

mohl by takovýto blud tžce odpykat. Socialistický ád hospodáský
nepíí se, jak doznává p. Barth, pirozenosti lidské a ukazuje na

staré kommunistické zízení rodové, ale práv ono možno bylo toliko

bezdným, skoro neuvdomlým, bezvýhradným poddáváním se

mladistvého lidstva pod sluující náboženské ideje a autoritu starých.

Dnešní lidstvo — a to platí také o tíd dlnické, by i mén
než o kapitalistické — jest daleko vzdáleno onoho sebezapírání,

kterého teba pro poslední veliké a obtížné úkoly strany. »Bez od-

poru jest v sociálno-demokratické stran dlnické dobré jádro mrav-

ního smýšlení a zdatnosti, které však z nejvtší ásti ješt po-

chází z výchovy dané od staré spolenosti, a uvolováním všech

sociálních úvazk i výchovy ve mladší generaci stále se zmenšuje,

které by tudíž strana novým uvdomlým vychováním, prostedko-

vaným zejména denními listy, mla nahrazovati.* Tomuto úkolu sociali-

stický tisk po mínní p. Barthov málo vyhovuje, a teba snad strana

nepímo jaksi mravní idealismus podporovala, neiní nic, aby jej

vštípila do myslí mladistvých soudruh. Vedení pak strany zane-

prázdnno výhradn agitací, pro intimnjší úlohy nemá kdy, a smysl

pro » vnitní agitaci< ve smru oznaeném posud ješt se neprobudil.

Socialistickému tisku dležitý jsou toliko hospodáské pomry
;
pokud

se týká ostatních otázek života, panuje v nm ponejvíce totéž pusto

a prázdno, jako v orgánech liberalismu. Také socialismu velmi pející

^ Sociálpolitisches Zentralblatí- vytýká »nedostatek duchovního pro-

pracování a prohloubení, obzvlášt také vi ne výhradn politickým
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výsledkem pusté materialistické dogmatiky, která ovládá tisk strany.

» Historický materialismus jest vedle historického idealismu novinkou,

a jako každá nová theorie snadno svádí ku pepínání nad míru

pravdy;* k tmto svým slovm dodává pak p. Barth citát ze spisu

muže, jehož i socialisté s úctou uznávají, F. A. Langeho, jenž zní:

»Materialism, nehledíc k jeho theoretické nedostatenosti, jest myšlen-

kov chudý, neplodný pro umní a vdu, indifferentní anebo k egoismu

náchylný ve vztazích lovka k lovku. On sotva dovede kruh sou-

stavy svojí uzavíti, aniž sob od idealismu vypjoval.*

Pomíjíme drobnjších polemických statí, které pan Tonnies

i pan Mehring uveejnili v ^Neue Zeiti., abychom prodleli nakonec

pi obšírnjších výkladech, kterými nový úastník sporu p. Kautský,

redaktor práv eené revue, dkladnji a ekli bychom seriosnji

odvodoval postavení socialismu k ethice i stanovišt jeho naproti

Spolenosti ethické.

Co se týe ethiky, ukazuje pedevším na mnivost a rznost

a tudíž i relativnou toliko platnost mravních pravidel, anebo jak on

se vyjaduje »mravních požadavk a názor, jež ve spolenostech

urují poínání jednotlivc mezi sebou i v celku «, aby pak naproti

vdeckým ethikm Spolenosti vymezil postavení a platnost vdy
naproti morálce a dospl na konec ku vzletnjšímu sice, ale v pod-

stat nikoliv novému hájení ethické hodnoty, která sama sebou tkví

v zápasení proletariátu. eená morální pravidla povždy závisejí na

existenních podmínkách spolenosti a jako tyto se mní; ím složi-

tjší pak se stává spolenost lidská, tím složitjšími stávají se i mravní

názory, a ím vtší jsou protivy v ln spolenosti, tím protivo-

enjší tyto názory a požadavky. Tak na píklad již pi praspole-

nosti kmenové vyskytuje se dlba práce mezi mužem a ženou; ženám

pipadá domácnost a výchova dtí, mužm lov a válka, a tak ve

spoleenském svazku vyskytují se dva zvláštní svazky, z nichž každý

má zvláštní úkony a prospchy; proto jest z nejasnjších zjev

ethických, na který narážíme, že jest dvojí morálka, jedna pro ženy,

druhá pro muže.

Když pak dlba práce a protivy tíd tak velice postoupily jako

do dnešní doby, když jednotlivec jest lenem nejrozmanitjších

svazk: rodiny, místní obce, tídy, strany, státu, národa (jenž ne

vždycky shoduje se se státem) a i církve: kolik tu rozdílných a roz-
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díln se mnících požadavk iní se na jednotlivce, kolik tu odpor
a konflikt. Pan Kautský apostrofuje tu p. Bartha, táže se, kde jsou

ty »vné normy mravního chování «, jež tento s takovou lehkostí

odvozuje z »prospchu spolenosti «. »Nic není pedantinjšího a ne-

plodnjšího — praví pan Kautský, ohlížeje se patrn po dosavadní

netenosti socialismu — než na strnulé, mrtvé formule uvádti mravní

názory ve stálém pohybu jsoucí a ve stálých odporech se pohybující,

jež jenom v život našem a životem naším mají platnost a psobnost,

na formule, jež snad proto nazývány jsou vnými, že ješt nikdy

nemly bezpodmínené platnosti, a jež pozbývají veškerého úinku

na spolenost, jakmile je kdo povyzvedá, aby je nad ní postavil*

Vdecké postihování zákon morálky p. Kautský ovšem uznává,

ale p. Tonniesa i Bartha viní z hrubé logické chyby, protože prý

tvrdili, že jest njaká vdecká morálka, stojící nad protivami tídními.

Zajisté že není zvláštní mšanské a zvláštní proletáské vdy, ale

vda o morálce není pece morálkou, tak jako fysika není pírodou

a neiní pírody vdou. Vda konstatuje a vysvtluje skutenost;

jakožto zákon vdy morální lze na p. oznaiti konstatování sku-

tenosti, že názory o vzájemném pomru obou pohlaví v dané spo-

lenosti jsou z ásti podmínny panující formou domácího hospo-

dáství. Ale mravní požadavky, kterými ten pomr pohlavní jest

upraven, na p. požadavek cudnosti za jistých okolností, nejsou vý-

sledkem morální vdy, nýbrž pedmtem jejím. A práv ty všeobecné

platné zákony morální vdy hlásají podmínenost a relativnost mravních

požadavk, a tak i vda stojící nad protivou mezi bourgeoisií a prole-

tariátem dokazuje, že protiva tíd existuje, a že každá vrstva má
svou zvláštní morálku. Neurité názvosloví tu mnoho zatemuje

:

ethikou vyrozumívá se asto i mravnost sama, nejen vda o mrav-

nosti; když se pak ekne »vdecká ethika«, nezní to zle, ale psobí

komicky, jakmile by se mluvilo o »vdecké mravnosti*. Taková

vdecká mravnost, ze života spolenosti nezrozená, jest homunculus

jako Nietzschv nadlovk. Stadiu takovéto ideje v ethice odpovídá

asi utopie v socialismu. I my oekáváme píchod morálky — ale

ne od spekulace filosof, nýbrž od nových poteb nové spolenosti,

kde pestanou tídní rozdíly, kde tudy poprvé po zavedení dlby
práce a tíd podmínky jednotné, nesporné morálky budou dány.

Sílu svoji tato nová morálka bude erpati nikoli z napomínání

mravokárc, ale ze spoleenství interess všech len. Le ne teprve

vítzství, už i zápas pináší nám nový vývoj morálky.* Jsout to

existenní podmínky proletariátu, jež v sob chovají tendenci se-
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síliti v nm sociáln pudy, náchylnosti a poteby, kdežto životní

podmínky odprcv jeho psobí v opaném smyslu; u proletariátu

podmínky ty v pravm slova smyslu pstují a odchovávají oddanost

pro vc spolenou, káze, sebezapírání, obtavost. »Proletariát jest ona

tída, která (opírajíc se jménem všeho potlaovaného lidstva celé

dané spolenosti) má nejširší a nejsmlejší cíle; bojuje-li proletá

mén než kdo jiný za osobní úspchy, více než kdo jiný za obsáhlý

svazek: bojuje také mén než kdo jiný za úspchy okamžiku, více

než kdo jiný za veliké cíle, jejichž dosažení snad nikdy nedožije,

které jsou mu jen ideálem. Ty boje za neosobní úele, za velikou

jednotu, za vysoké ideály, ty boje jsou to, které proletariát mravn
výš a výše zvedají, kdežto zatím odprcové jeho, honíce se za

osobními úspchy okamžiku, víc a více zakrují ... Sociální demokracie

podporujíc a upravujíc tídní zápas proletariátu, stanovíc mu vysoké

ideály — a to jest toliko jiné slovo za revoluní cíle — iní pro

zvelebení mravnosti nekonen více než všecky Spolenosti pro

ethickou kulturu dohromady.*

Ke Spolenosti ethické p. Kautský pes to není prázden sympatií

;

»ne že by vedle mocných pramen nové, teplé morálky* njak cenil

»dychaviný pízrak vdecké, nad tídami i stranami stojící mrav-

nosti*, rovnž ne že by prostedky, jichž Spolenost hodlá užívati,

pokládal za úinné: ale cíl je chvalitebný, záleže prost ve sproštní

tídního zápasu všech zbytených surovostí a výtržností. Jenže

ovšem v tomto zápase jsou to páni bourgeoisové, kteí urují bojišt

i zbran, a proto necha Spolenost pedevším v jejich adách hledá

pívržence. Zkušenost dosvduje, že i páni bourgeoisové dovedou

se uiti; v Anglii zápas tídní byl již namnoze ethisován — ale

žádnými Spolenostmi pro kulturu ethickou, nýbrž úsilím dlník;
s dlníky nakládá se slušn z pravidla jen tam, kde oni mají moc,

aby své vykoisovatele ke slušnému nakládání donutili ; tak v zápase

tídním dlníci vychovávají nejen sebe, ale také svým pánm vštpují

slušnost a mrav. »My bychom se velice tšili, — koní p. Kautský —
kdyby Spolenost pro ethickou kulturu mla opravdu úmysl odejmouti

nmecké tíd dlnické kus té namáhavé i nepíjemné práce vychová-

vací . . . avšak dokud zstává pi ethickém mluvení . . . nemáme víry.«

Souhlasíme, a máme-U nkolika slovy vlastního úsudku referát

o této závažné diskussi uzavíti, — se sociahsty, když Spolenostem
pro kulturu ethickou tak málo úspchu prorokují. Místo » opuštných
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starých boh« stží vyplní ta vdecká morálka, kterou Spolenosti

spolenou prací teprve chtí vyhledávati a konstruovati, a proto tím

mén psobnost jejich dotkne se hluboké trhliny hospodáské

i ideální, kterou tídní protiva zanesla do moderní spolenosti. I v tom

má socialism pravdu naproti odprcm svým, že nejenom dané

existenní podmínky proletariátu, ale celá, ekli bychom posice jeho

v zápasu a na bojišti chová v sob sílu ethisujících moment, utužujíc

altruistické snažení na újmu egoistických popud a povzbuzujíc ducha

družebné vzájemnosti. To vystihl také P. Gohre (Drei Monate

Fabriksarbeiter ; viz Athenaeum r. IX.), jenž velmi peliv stopoval

mravní názory a proudy mezi socialistickými dlníky. Naproti tomu

však odprcové socialist v tomto sporu právem ukazují k tomu, že

agitace a zejména tisk socialistický skoro naprosto zanedbávají vy-

pracování svého ethického názoru a mravní výchovy strany, libujíce

sob mrou nkdy až dtinskou ve prázdném nihil materialistické filo-

sofie. Možná ovšem, že i tomu socialism se vyhne, ka, že svoje

mravní credo nyní, v dobách boje, nepotebuje, ba nemže vykládati

tak, jako iní vzhledem k hospodásko-politické úprav budoucnosti.

Bu jak bu, tu zeje veliká mezera ze soustavy socialistické, a snad

není poslední zásluhou polemiky práv vypsané a nepímo i Spo-

lenosti pro kulturu ethickou, že socialism byl donucen piblížiti se

vážnji a dkladnji otázkám ethickým, jež pi nm opt vedle

ekonomických a politických skoro žádného povšimnutí nedocházejí.



Brati Karamazovi.

III.

Umlá a složitá povídka » Bratí Karamazových « v nemnohých

slovech spoívá v následujícím. Ke starému zkaženému prosto-

pášníku a vdovci Fedoru Pavliovi Karamazovi, jenž pomocí základných

prostedk, pinesených prvou ženou a rznými processovými affe-

rami dovedl nahromaditi veliký kapitál — sjíždjí se jeho vyrostlé

dti z dvou manželstev: Dmitrij — z pr\'ého, Ivan a Aleša — z dru-

hého. Dtí tchto staík dávno se zbavil; vyrostli na cizích rukou.

V as povídky Dmitrijovi bylo 27 let, Ivanovi 24, Alešovi 20.

Sešli se k otci patrn náhodou. Nejmladší, Aleša, opustiv gym-

nasium, pijel vyhledat hrobu matina a najednou vstoupil jako novic

do kláštera poblíž msta, pod vedení starce Zosimy. Nejstarší, Dmitrij,

proživ nepoádné mládí, mnoho prohýiv a utrativ penz, opustil

vojenskou službu na Kavkaze a pijel ukonit svých spor s otcem

o ástku svou po matce. Zde dovdl se od staíka, že již všecko,

co dostati ml, dostal, ale tím se neuspokojil, zstávaje v nadji,

že ješt vyloudí od otce peníze. Pomry Dmitrije k otci staly se složi-

tjšími ješt tím, že i on i staík souasn zamilovali se do jakési

Grušeky, svdné krasavice, vydržované umírajícím kupcem Sam-

sonovem. Soupeství pro tuto ženštinu v souvislosti s penžními spory

velmi zostuje pomry mezi Fedorem Pavloviem a Míou. Staík

bojí se syna i nenávidí ho; syn zase se obává, že otec penzi pe-

vábí k sob Grušeku. Soupeové slídí jeden za druhým i za Gru-

šekou. Prostedníkem mezi nepáteli, v nejhlubší tajnosti, je sluha

Fedora Pavlovice, Smerdakov, jenž prozrazuje Míovi zvláštní umlu-

vené znaky (klepání na dvée neb okno), podle kterých staík, za-
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mknuvší se u sebe v dom a oekávající Grušeku, pustí ji k sob.

K tomu ješt Mía opustil svoji nevstu, krásnou dívku Kateinu

Ivanovnu, ba jakoby toho bylo ješt málo — vydal na pitku s Gru-

šekou ást penz, daných mu nevstou, aby je poslal její píbuzné

do Moskvy. Následovn Mít nutný jsou peníze, jak pro to, aby vrátil

dluh Katein Ivanovn a nebyl ped ní »podlcem«, tak i pro to,

aby, kdyby Grušeka souhlasila žít s ním, uvezl ji z msta. — Ko-

nen tetí syn Karamazova, Ivan, velmi solidní, vyvinutý a vzd-

laný, skoniv studium na universit a zjednav si dokonce literární

jméno publicistickými stami, pijel beze vší viditelné záminky, uby-

toval se v dom u otce (kdežto druzí žili odlouen: Aleša v klá-

štee a Mía ve zvláštním byt) a jakoby pijal na sebe úad
prostedkovatele ve sporech o jmní mezi otcem a Míou. A tu jednou

za takovýchto okolností, podezívaje, že Grušeka dostala se do domu
k otci, bujný Mía vedral se k staíkovi do svtnice a v pítomnosti

bratí a služebnictva mu nabil. A po dvou dnech, V noci, staík

Karamazov byl zabit, pi emž vedle mrtvoly nalezena byla prázdná

obálka s nápisem, že v ní uschovány byly ti tisíce rubl, pichystané

pro Grušeku. Práv v as té události Ivan, upozornný Smera-
kovem na možnost blízké katastrofy mezi Míou a otcem, odjíždí

do Moskvy a sám Smerakov upadá v dlouhotrvající záchvat pa-

doucí nemoci. Druhý sluha Fedora Pavlovice, Grigorij, v samé noci

vraždy zastihl Míu utíkajícího od otcovského domu, a žena se za

ním, dostal od nho tžké rány do hlavy, od kterých padl do

bezvdomí, Grušeka mezi tím v tuže noc, podvedši oba nápadníky,

ujíždí z msta potkat svého dávného a prvního milovníka, jenž

ovdovv pijel za ní, aby si ji vzal. Dovdv se o jejím odjezde, Mía,

ješt se sledy krve na obleku po poranní Grigorije, pojednou za-

íná vyhazovati peníze, jichž ml veliké množství (avšak nedostal se

k nim, jak pozdji se ukazuje, vraždou), objednává bohatou hostinu

a jede pronásledovat Grušeku na prvou stanici. Pesvdiv se tam,

že Grušeka po ptileté rozluce úpln se odvrátila od svého dí-

vjšího vyvolence a že miluje te toliko jeho, Míu, oddává se ne-

udržitelnému hýení. Za svítání pijíždjí úadové a Míu zatýkají.

Zaíná se vyšetování a soud, a následkem nevývratných dkaz
porotcové uznávají Míu vinným. Vinným vraždy ve skutenosti

byl Smerakov a Ivan Karamazov to — dopustil, pál si co nejdíve

míti v rukou otcovské ddictví. Ivan, uznav svou vinu toliko po-

zdji a dovdv se o tajemství od Smerakova teprve v pedveer
odsouzení, upadá do nervní horeky ; Smerakov taktéž v pedveer
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odsouzení se obsil. Avšak tajemství toto zstává pod poklikou a

nevinn odsouzenému Míovi pátelé slibují dát prostedky k útku.

Grušeka, zasvcená v tento plán a hluboko milujíc Míu, navždy

spojuje s ním svj osud.

Taková je kostra románu. Mistrovství v podrobnostech, složitost

zápletky, velikost hlavních a charakternost podružných figur, bohatství

zajímavých episod a znaná poesie celého velikého obrazu tohoto

díla — odkryje se ped námi pozdji.

Vzav sob za úkol protest proti neve, tlesné bezuzdnosti a

hrabivosti, postavil Dostojevský do stedu svého obrazu rodinu Ka-

ramazových. V této rodin spojil nejvypuklejší rty doby a myslil

dokonce, že samo slovo »karamazovština« stane se pojmem obecn
pijatým, jak »oblomovština«. » Možná, že píliš nadsazuji* — mluví

Dostojevský ústy státního zástupce, »ale mn se zdá, že v obraze

této rodinky jako by probleskovaly nkteré obecné základní prvky

naší souasné intelligentní spolenosti, — ó, ne všecky prvky, pro-

blesklo to pouze mikroskopicky, jak slunce v malé kapce vody,

ale pece nco se odrazilo, nco se vyslovilo.* ^Karamazovstina^ —
to hrubý materialism a karamazovská otázka, — boj víry a mysti-

cismu se zvíecím kultem tla. >V tom spoívá všecka vaše karama-

zovská otázka* — praví se na jiném míst: — »vilníci, hrabivci

a blouznivci.* Blouznivci — to lidé vící: Aleša a staec Zosima.

A tu Dostojevský, uloživ sob ve svém díle vyhlásiti vítzství nebe,

vzal si jako protivu to, co nejvíce pipoutává lovka k zemi:

pohlavní váše. Krajním pedstavitelem této vášn zjevuje se staík

Karamazov. S ním také poneme.

IV.

Životopis staíka Karamazova nevyznamenává se složitostí. D-
diný šlechtic, poavší svou karriéru jako nuzný píživník, plytký

šidi a úlisný šašek, pustil do obhu neveliký kapitál své prvé ženy

a zbohatl lichvástvím. První žena Fedora Pavlovice, matka Dmitri-

jova, byla »dáma horkokrevná, smlá, brunetka, netrplivá, obdaená
pozoruhodnou fysickou silou «. Ustavin hádala se s mužem a bila

ho. Brzy ostatn utekla s jakýmsi seminaristou a umela v Petro-

hrad. S vtšením kapitálu Fedor Pavlovic stal se smlejším. Poníže-

nost jeho se ztratila, a zstal pouze posmívavý a zlý cynik a vilník.

Druhou ženu vzal bez vna, okouzlen byv neobyejnou krásou nevinné

dívky. »Mne ta nevinná oka jak bitvou tehdy po duši šlehla, ^ —
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íkával potom. Využitkuje pokornosti a trplivosti této druhé ženy

(matky Ivana a Aleše), Karamazov ^pošlapal nohama i nejobyejnjší

manželské slušnosti*, pivádl do domu, a tu žena byla, špatné

ženštiny a vystrojoval orgie. V ísle kousk Fedora Pavlovice vy-

niká jeho událost s Lizavetou Smerdící. To byla nedorostlá idiotka,

živší almužnou. Chodila po celý svj život v lét v zim bosá a

v jediné košili z konopného plátna. Mluvit neumla, ale pouze zídka

hýbala jazykem a ryela. Spala z nejvtší ásti po chrámových

pedsíních a v zahradách. Husté zmuchlané vlasy její vždy byly

špinavé od zem a bláta, k tomu ješt plné listí a tísek. Jednou se

stalo, že napilá spolenost, ve které byl i Fedor Pavlovic, vracejíc

se z klubu, uvidla v noci v kopiv a lopuchu spící Lizavetu.

Jednomu mladému pánovi pišla do hlavy otázka: »Možno-li komu-

koli uznati takové zvíe za ženštinu .í** Fedor Pavlovic rozhodl, že

»možno, a dokonce i velmi, ba že je tu nco obzvlášt pikantního.*

Všichni jali se vyplívat, a autor nechává v pochybnosti, zstal-li Fedor

Pavlovic od zpité tlupy nebo ne, — ale brzy Lizaveta Smerdící,

k úžasu celého msta, byla thotná, a potom v patinou lhtu po

této noci, dostávši se do zahrady Fedora Pavlovice, porodila v jeho

koupeH syna a k ránu zemela. Syna toho poktili a nazvali Pavel,

a po otci všichni ho sami od sebe, bez rozkazu, zvali Fedoroviem.

Karamazov pijal pohozence a utvoil mu, po pezdívce matky, pí-

jmí: Smerakov. Tento Smerakov, vychovaný starým sluhou Ka-

ramazova Grigorijem, stal se taktéž lokajem a zárove kuchaem
Fedora Pavlovice.

Uvedeme pro charakteristiku nkolik rozmluv Fedora Pavlovice

s dtmi. »Pn koaku« vykládá synm:
»Ne, pokej, tys mne perušil. Projíždje Mokrým ptám se sta-

íka, o on mn na to: »My tuze, povídá, více než všecko ostatní

rádi máme, mžeme-li za trest nasekati dvkám a nasekat jim dáme
pacholkm. Potom tu, které nynko naezal, zítra chlapík si vyvolí

za nevstu, takže to samým dvkám, povídá, u nás je píjemné.*

Jací to markýzové de — Sade — co .? A co íkáš — není to chytré ?

Zajet tam, podívat se — co? Aleško — ty se rdíš? Nesty se, hochu.

Skoda, že jsem nedávno u igumena nezasedí za obd a mnichm
o Mokrovských dvkách nevykládal . . .«

I mlasknul si na prsty.

— Pro mne, všecek najednou oživnul, jako by na okamžik ^vy-

stízlivl, sotva že uhodil na milý pedmt — pro mne . . . Ach, vy,

dti! Dtiky, selátka vy malinká, pro mne . . . ano po celý mj



97

život nebylo neestné ženštiny — to moje pravidlo! Mžete vy to

pochopit ? Ale kde to pochopíte : vám ješt místo krve mléko tee

:

nevylíhli jste se! Podle mého pravidla v každé ženštin možno
najíti nco neobyejn, k ertu, interesantního, eho u žádné druhé

nenajdeš, — toliko teba umt to najíti, v tom to vzí ! To je talent.

Pro mne mauvaišek nebylo: již to jediné, že je ženština, to již je

polovika všeho . . . ale kde to pochopíte! Ba i vieillefillky, i v tch
druhdy vyhledáš nco, že pouze se nadivíš tm hloupým bláznm,

jak jí dali sestárnouti a posud jí nezpozorovali! Bosonožku i mau-

vaišku teba pedevším pivésti v ižas — tak musíš na ni. Co pak

ty's to nevdl? V úžas ji teba pivésti. — do úchvatu, musí býti

proniknuta, musí se až stydt, že do takové špíny, jak ona, takový

pán se zamiloval. Ano, sláva, že vždy je a bude holota a páni na

svt, tedy i vždycky bude taková majdalenka a vždycky její pán, a

k štstí života jen toho také je teba I Pokej . . . poslouchej, Aleško,

já tvoji matku nebožku vždycky udivoval, jen že jiným zpsobem.

Nikdy jsem jí nelaskal, ale najednou, když minutka se dostaví, —
najednou ped ní tak všecek se rozsypu, po kolenou lezu, nožku

celuju i pivedu ji vždycky, vždycky — pamatuji si to, jako by to

bylo v tomto okamžiku — do takového malinkého smíšku, k po-

pukání, zvonkového, ne hlasitého, nervního, zvláštního. Jen ona jej mla.

Vím, že se tak u ní nemoc vždy zaínala, že zítra zane hystericky

kiet a že tento nynjší smíšek, malinký, žádného vytržení nezna-

mená, — ostatn teba to bylo oklamání a vytržení. Tu máte, co

to. znamená, svou rteku ve všem umt najíti.

Staík vyskoil v leknutí. Aleša od okamžiku, co ?ahovoil o jeho

matce, pomalu poal se mnit ve tvái. Rudl, oi se mu zapálily^

rty se tásly . . . Opilý staroch prskal a nieho nepozoroval do toho

okamžiku, kdy» se s Alešou stalo nco velmi podivného, a zejména

s ním najednou opakovalo se docela totéž, co práv \'ykládal

o »kiklounce«.

A ješt jeden úryvek

:

»Já, nejmilejší Alexeji Fedorovii, mám v úmyslu co nejdéle na

svt prožiti, jestliže to ráíte vzít k vdomosti, a proto mn každá

kopejka je potebná, a ím déle budu žít, tím bude mn poteb-

njší, pokraoval, chod si po svtnici z kouta do kouta, drže ruce

na kapsách svého širokého, zamazaného svrchníku ze žluté letní

látky. — Te já posud jsem pece muž, všeho padesát pt, ale

já chci ješt i dvacet let stát v adách muž, pak arci sestárnu —
NAŠE DOBA I., 2. 7
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bude po tom, nepjdou pak ke mn ífidy, nu a tu penízky se mi

hodí. Tak tedy já nyní si pikapkávám, poád více a více, pro

samého sebe, milý synu mj Alexeji Fedorovii, rate vzít na vdo-
most, protože já v neistot své do konce chci prožiti, rate vzít

^ na vdomost, V neistot je sladeji: všichni ji haní, ale všichni

v ní žijí, pouze všichni potajmu, ale já odkryt. A práv za tuto

prostodušnost moji na mne všichni špatnící se vrhli. Ale v ráj tvj,

Alexeji Fedorovii, já nechci, ra to vzít na vdomost, ba poád-

nému lovku ono i do tvého ráje neslušno, jestliže jaký vbec jest.

j
Po mém, usneš i neprobudíš se, a nic není; vzpomínejte na mne,

I jestli že chcete, a nechcete-li, ert vás be. To je moje filosofie.*

Konen zaznamenáme vnjšek staíka Kaftmazova.

»Krom dlouhých a masitých míšk pod malýma jeho oima,

vn drzýma, podezívavýma a vysmívavýma, krom množství hlu-

bokých vrásek na jeho malinkém, ale tuoukém obliejíku, k ostré

brad podvšel se ješt veliký podbradek, masitý a podélný jak

mšec, co dodávalo mu jakési vzezení odpuzující — smilné. Pidejte

k tomu ostrá dlouhá ústa, s napuchlýma rtoma, pod kterýma uka-

zovaly se malinké úlomky erných, tém setlevších zub. Slintal

po každé, když zaínal mluviti. Ostatn, sám rád žertoval nad svým

obliejem, akoli, zdá se, zstával jím spokojený. Obzvlášt ukazo-

vával na svj nos, ne velmi veliký, ale velmi tenký se silnou vy-

stupující hrbinou: » pravý ímský*, íkal, »zárove s podbradkem

pravá fysiognomie starého ímského patricia doby úpadku «. Na to,

zdá se, byl pyšný.

«

Spojení všech tchto rt dává, po našem soudu, takovou by
i upílišen, ale oste nakreslenou tvá, že staík Karamazov musí se

od nynjška pokládati za práv takový symbol vilnosti, jak Pljuškin —
skouposti, Othelo — evnivosti atd.

Nikdo, možno íci, posud neosmlil se s takovou gastronomií

zahloubat se v pohlavní žádostivost, jak Dostojevský. Realisté-oplzníci

Maupassant i Zola, Boccaccio se svým naivním cynismem i samý

marquis de Sade nedopsali se obhájení milostných pomr s Liza-

vetou Smerdící anebo hluboce pojatého receptu, že >je pouze teba

ji udiviti, aby byla až proniknuta a aby se až stydla*, anebo ko-

nen vymalování takových scén, že by starý otec vykládal svému

synu-idealistovi, jak uml vzbuzovati smysly jeho nebožky matky,

nemocné trpitelky 1 ... V takové nory smyslnosti mohl proniknouti

toliko mystik a epileptik. Zdravé a veselé pornografii tyto tajnosti
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nervové soustavy úpln jsou nedostupný. Ale bu tomu jakkoli,

staík Karamazov, vytvoený Dostojevským, nikdy neume mezi svto-

vými znamenitostmi zkaženosti.

V.

Následující postavou románu, ke které te dlužno pedevším

pejíti, jest sok Fedora Pavlovice v ucházení o Grušeku — jeho

nejstarší syn Dmitrij ili Mitja, jak ho autor všude jmenuje. Na nm
je zbudován všechen dramatický mechani§m románu, a proto musíme

o této osob promluviti obšírnji nežli o ostatních. V Mitjovi, jenž

zddil otcovu vilnost, spatujeme pece hluboký vnitní rozpor. Mitja

byl lovk » ducha rozkouskovaného a nepravidelného «. Státní zá-

stupce vymezil ho ve své ei jako >povahu širokou, která je schopna

spojovati v sob všemožné protivy a najednou se zahloubat v ob
propasti : v propast nad námi, v propast vyšších ideál, a v propast

pod námi, v propast nejsprostšího a nejhnusnjšího poklesnutí*. Táž

e státního zástupce napovídá, že Dostojevský spatoval v osob
svého Miti povahu ruskou po výtce: »zde jest ona, naše pedrahá

Rus: zavání to jí, cítit je, matiku!* Otcovská chlípnost spojena

byla u Dmitrije s jakýmsi zvláštním romantismem. Mrzkost svou

Mitja vele vyznává ped Alešou

:

»Chceš-Ii vznést se z prachu,

zírat v pravdy zdroj,

s matkou zemí starou

jen se na vždy spoj!«

»Jenže jde práv o to: jak se mám spojiti se zemí na vždy? Já

nelíbám zemi, nerozrývám jí hru; i mám se státi mužíkem nebo

pastuchou.f* Já jdu a nevím, zdali ve smradu jsem se ocitl a v hanb,
i ve svtle a radosti. V tom práv je zlo, neb vše na svt je

hádanka! A když jsem se pohroužíval v nejhlubší hanbu prosto-

pášnosti (a mn se také jen to stávalo), tu ítal jsem vždy tuto

báse o Ceree a lovku. Polepšilo mne to.^ Nikdy! Protože jsem

já Karamazov. Protože, jestli už poletím do propasti, poletím pímo,

hlavou dol a nohama vzhru, jsa snad i rád, že práv v takovém

ponižujícím položení padám a pokládám to pro sebe za krásné.

A hle! v samé té hanb najednou zaínám hymnus. A jsem proklát,

a jsem nízký a podlý, pece i já líbám lem oné ízy, jíž odívá se

Bh mj ; tebas bych šel zárove za áblem, jsem pece i Tvým
synem, Hospodine, a miluji Tebe i pociuji radost, bez níž nemže



100

svt státi a trvati. Chci ti nyní vypravovati o » hmyzech*, o tch,

které Bh obdail pohlavní slastí

»Hmyzm dána rozkoš smyslná!*

Takový hmyz, brate, já jsem, a práv omn bylo to zvlášt eeno.
I my všichni Karamazovi jsme stejní, i v tob, v andlovi, žije ten

hmyz, a v krvi tvé zpsobuje boue. Jsou to boue, protože tlesná

slast je boue, více než boue! j Krása — to strašná a hrozná vc!
Strašná, protože neuritelná, a uriti jí nelze, ponvadž Bh dal jen

hádanky. Zde se behy sbíhají, zde všeliké protivy pospolu žijí.

Jsem, brate, velmi nevzdlaný, ale mnoho jsem o tom pemýšlel.

Dsn mnoho tajemství! Píliš mnoho hádanek hnte lovka na

zemi. Rozlušti, jak umíš, a vylez suchý z vody. Krása! Nemohu
v tom snésti, že nkterý, i lovk vyšší srdcem a s rozumem vy-

sokým, zaíná ideálem Madonny a koní ideálem sodomským. A ješt

je strašnjší, kdo již s ideálem sodomským v duši, nezamítá ani ideálu

Madonny, a plane jím jeho srdce, a opravdu, opravdu plane jako

za mladých, bezúhonných let. Ne, široký je lovk, až píliš široký,

já bych jej súžil. ert ví, co to je, co! Co se rozumu jevívá ha-

nebným, to srdci napoád krásou. Zdaliž je v Sodom krása? V,
že ona i v Sodom sídlí pro ohromnou vtšinu lidí, — poznal jsi

toto tajemství, i ne.'' Hrozné je, že krása jest nejen strašná, ale

i tajeplná vc. Tu ábel s Bohem zápasí, a bojištm jsou — srdce

lidská ...«.)

»Mám peníze — accessoire, žár duše, pravidlo. Ted je tahle

mou dámou, zítra je na jejím míst pouliní dívina. I tu i onu ob-

veseluji, peníze rozhazuji pehrštlemi, •— hudba, šum, cikánky. Je-li

teba, dám i jí, protože berou, berou dychtiv, to se musí piznat,

a jsou spokojeny a vdný. Paniky mly mne rády, ne všechny,

ale stávalo se, stávalo; já jsem si však vždy obliboval postranní

ulice, slepé a tmavé uliky, za námstím, — tam jsou dobrodružství,

vci neoekávané, ryzí zlato ve špín. Mluvím, brate, allegoricky.

U nás, v msteku, nebylo takových uliek hmotných, ale byly

mravní. Však, kdybys ty byl, co já jsem, pochopil bys, co tyto

znamenají. Miloval jsem neest, miloval jsem i hanbu neesti. Miloval

jsem uknitnost: což pak nejsem štnice, nejsem zlý hmyz? ekl
jsem — Karamazov! Jednou byl piknik z celého msta, jeli jsme na

sedmi trojkách; ve tm, v zim, v saních zaal jserh tisknout jednu

sousední díví ruku a piml jsem k poUbkm tu dívinu, dcerku

úedníkovu, chudou, milou, krotkou, neodmlouvající. Dovolila, mnohé
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dovolila, ve tm. Myslila, chudinka, že já zítra za ní pijedu a za

její ruku požádám (vždy mne — a to je hlavní — mli za ženicha)

;

ale já s ní po tom ani slova, pt msíc ani slovíka. Vidl jsem,

jak mne stopovala z kouta sálu, kde se tancovávalo (a u nás v jednom

kuse tancují), její oka, vidl jsem, jak planula ohníkem — ohníkem

tiché nevole. Bavila ta hra jen mou chlípnost hmyzu, který jsem

v sob živil. Po pti msících vdala se za úedníka a odjela . . .

hnvajíc se a poád snad ješt milujíc. Te žijí šastn. Všimni si,

že jsem nikomu nic neekl, nerozkiel; tebas jsem i nízký tužbami

a nízkost miluji, pece nejsem bezectný.*

Ješt charakteristitjší jest Dimitrijova historie s jeho nevstou

Kateinou Ivanovnou. Byla to dívka na nejvýš cudná a hrdá. Její

otec vydal erární peníze, pikvaila na nj revise i ml býti pohnán

ped soud. Zatím Dmitrij, ješt díve, dal jejím píbuzným na sroz-

umnou, že má peníze na uhrazení schodku a že je ochotn dá,

pijde-li si hrdá Kateina Ivanovna sama pro n k nmu do bytu.

V osudnou minutu Kateina Ivanovna pišla. Mitja se kochal jejím

pokoením, zmatením a strachem. Byl v pokušení naložiti s ní, jak

se sluší na »štnici, zlou tarantulu, beze vší lítosti*. Až se mu
dech zatajil . . . ! A najednou odevzdal jí mlky peníze a sám otevel

dvée do pedsín. Ona se zachvla a mkce, hluboce, tiše se uklo-

nila — pímo jemu k nohám — »elem v zem, ne po institutsky,

nýbrž po rusky!* Od té doby ho milovala.

Toto neveliké, otásající vypravování jest pojato a provedeno

od Dostojevského tak mistrn, že samo o sob tvoí zcela dokonalý

^chef oeuYre, který, vyat z » Bratí Karamazových*, mohl by se

pipoísti k nejlepším povídkám v naší literatue.

A tak lovk s nízkými pudy a zárove s ideálnými záchvvy,

hrubý a náruživý a zárove i schopný nenadálé šlechetnosti, Mitja

je charakterem po výtce dramatickým. Pro svou prudkost a ne-

dslednost Mitja upadá do smsice nejsložitjších zájm a událostí.

Kateina Ivanovna náhodou zbohatla a stala se jeho nevstou. Avšak

Mitja té doby šílen vzplál ke Grušece. Zvdl, že Grušeka starého

kupce Samsonova obírá a zle lichvaí. Sel jí nabít, pravil — »ale

zstal pi ní. Vypukl mor, nakazil jsem se. Grušeka-šelmika má
jeden takový záhyb tla, ten se i na její nožce odrazil, ano i na

prostedním prstíku na levé nožce se ozval. Vidl jsem a zlíbal, a —
dost«. Ti tisíce, které mu nevsta svila, aby je odeslal do Moskvy,

Mitja s polovice prohýil s Grušekou, v zájezdním hostinci, v Mo-

krém. Celé tajemství románu, jímž se až do konce udržuje zvdavost
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tenáova a na nmž založeny jsou všechny následující zápletky,

záleží v tom, že Mitja prohýil práv ]qxí polovici tch penz, a druhou

polovici ukryl s nejvtší tajností v amuletu a nosil za adry, v úmyslu

vrátiti je Katein Ivanovn. Proto, že v tom pípad, uvažoval Mitja,

bude >vše, co libo, i zvíe, i padouch, ale ne zlodj, naprosto ne

zlodj, nebo, kdyby byl zlodj, zajisté by nevracel polovice summy,

nýbrž pisvojil by si ji«. Jak vidíte, v povaze Dmitrijov jest cosi,

abychom tak ekli, nelíen theatrálního. Jakési neujasnné ideály

vznášejí se nad ním jako peludy a nedávají mu docela zabednouti

v hanb. Slavnostní slova o cti a duševní velikosti jsou pohotov

vyklouznouti mu uprosted samé zvíecí bujnosti. Jeho hluboké pe-

svdení, že o zbývající peníze Kateiny Ivanovny, které zstaly ne-

tknuty, nesmí té doby ani zavaditi — ukázalo se pozdji vtšin

lidí pravdnepodobným, a následkem toho a zárove jiných nešast-

ných nahodilostí podlehl jako ob omylu vyšetující a soudní

moci. A tak poteboval Mitja ti tisíce stj co stj, aby se mohl

vypoádati s Kateinou Ivanovnou a pak ujeti s Grušekou, s kterou

zamýšlel tenkrát se spojiti pro celý život, jako vrný její otrok,

oistiv se díve od všelikých výitek svdomí za svou minulost.

Grušeku pokládal za ziskuchtivu jako všechny ženy vbec. Tenkrát

ješt netušil, jaká hluboká, poctivá, vážná a obtovná povaha se

tajila v té kypré a krásné vydržence kupce Samsonova, který se jí

ujal jako sirotka a k nmuž její pomr vyznaoval se nejvtší istotou.

Je ovšem pravda, že Dostojevský podle své manýry, které se nikdy

nevzdal, dlati totiž ze ženských charakter jakési divné sfingy,

i Grušeku pedvedl s poátku v mámivých barvách. Avšak pud

pravil Dmitrijovi, že bez Grušeky žíti nemže. »Vím,« pravil on

svým nabubelým jazykem, »že už je všecko skoneno, že nic jiného

nikdy ani nebude. Kruh as jest dovršen !« Zatím Fedor Pavlovic

(jak oznámil Dmitrijovi Smerakov) již pichystal pro Grušeku
balíek se temi tisíci a s nadpisem : »Andlu mému, Grušece, jestli

se ti zachce pijíti «, pi emž v trapných minutách oekávání pipojil

k nadpisu: »a kuátku*.

S velikým umním Dostojevský pipravuje ve tenái co nej-

úplnjší illusi, že Dmitrij se stane otcovrahem. Ješt na poátku

románu, v kláštee, kam se odebrala rodina Karamazových na rada

k Zosimovi, Zosima na konci hovoru iní neoekávan a beze všeho

patrného podntu ped Mitjou poklonu až k zemi a odchází. Vštecký

staec pedpovídá mu tímto symbolem utrpení. Potom poád astji

a astji pipomíná se slovo »katastrofa«. Nepátelství Mitjovo k otci



103

vzrstá, a on bezohledn, s ostrostí jemu vlastní všude projevuje

svou nenávist k staíkovi. Nebezpeí, že ztratí Grušeku, se zvtšuje.

A penz není, a penz nevyhnuteln je potebí. Mitja chytá se nej-

nemožnjších zámr, aby si peníze opatil. Zde zejména Dostojevský

s mistrovstvím a energií velikého dramaturga provází svého hrdinu

nejtrapnjšími nezdary, aby na dobro vyerpal jeho trplivost. Mitja

pomýšlí dostati penz u Grušeina píznivce, Samsonova, nabízeje

mu ke koupi svj proces s otcem o zbytek ddictví. Dtinská nadje,

s jakou jde k Samsonovu, scéna jejich seznámení, nejapná, ale živá

e Mitjova, v níž mu nabízí tuto nepknou záležitost — a co

hlavní — jeho chvat, skoncovati jednání hned te, dokonce u notáe,

s tímto na vodnatelnost umírajícím starcem — a krátká, bezútšná

odpov Samsonova na pathetickou e Dmitrijovu: »odpuste, pane,

my se takovými obchody nezabýváme* — všecko to je provedeno

výten. Samsonov však zlomysln radí Mitjovi, aby nabídl ten obchcd

sedláku Ljagavému, obchodníku s dívím, 12 verst od msta. Lehko-

vrný Mitja již i tuto radu má za dobrodiní. Penz je potebí od

hodiny k hodin, a on má jeti na 12 verst odtud, ale ani na cestu

penz není ! Zastaví hodinky a jede k Ljagavému. S namáháním vy-

pátrá tohoto mužíka a — bda! zastane ho na mol opilého v tak

tvrdém spánku, že ho k ei pivésti nemže. Zaav zuby, Dmitrij

zstává na noc ve svtnici, málem se nezadusí oudem, provtrává

svtnici, k úsvitu trochu zdímne, a když se probouzí, vidí ke svému

ustrnutí, že Ljagavý již procitl, ale znovu se spil, tak že na všechny jeho

návrhy tvrdošíjn odpovídá: »lžeš! — Lžeš, ty krasobarvíi!« Všecek

zoufalý Mitja vrací se do msta a ješt iní pokus zaopatiti si

peníze— zkouší vypjiti si je u paní Chochlakové. Dáma ta v dlouhém

rozhovoru, plném fraškovitého nedorozumní, jakoby slibovala Mitjovi

s nejživjší ochotou dáti peníze a na konec prohlašuje, že sama nemá
ani kopejky a že poád mluvila jen o svých spekulacích. »Já nyní

penz naprosto nemám, « zakonuje Chochlaková tonem, úast vzbuzu-

jícím. Pozbyv všech nadjí, Dmitrij jako zbsilý bží za svou Grušekou
do domu kupce Samsonova, kde mli umluvenu schzku — a tam

jí nenalézá. Ona ho oklamala, ona se skryla . . . Kam.? . . . Ve vzteku

popadne paliku z hmoždíe a bží k domu otcovu . . . Zde pak

pod samým oknem Fedora Pavlovice Dostojevský náhle perývá

vypravování, klade množství teek — a potom ukazuje nám Mitju,

jak již utíká od otcovského domu a povaluje Grigorije^ jenž se za

ním pustil, ranami do hlavy.



104

Nenadálé zbohatnutí Mitjovo (ve skutenosti tím, že ze zoufalství,

ztrativ Grušeku, odhodlal se použiti zašitých v amuletu penz
Kateiny Ivanovny), krev na jeho odvu a jeho tragická zmatenost

opt posilují ve tenái plné pesvdení, že Mitja zabil otce. Každý
pohyb, každé slovo Mitjovo u úedníka Perchotina, k nmuž pi-

chází hned po katastrof, kreslí s obdivuhodnou vrností lovka
oteseného a zdrceného zloinem. Záhadnost nkterých odpovdí

Mitjových a najednou jeho jakoby naivní dvivost, pak jakási

zoufalá odhodlanost, potom automatinost jeho replik aneb roztržitost

spolu se zbystenou pozorností, obrácenou na p. na psíka prikaši-

kova, na kterého se vyptává a zmiuje se o jiném psíkovi se zlá-

manou zadní nohou — ve všem tom jen jen záí tvrí bohatství

autorovo, ale i neobyejná vnímavost jeho nerv. Taktéž podivuhodn
vypsán jest výslech Mitjv pi vyšetování a pak soud nad ním.

Radíme každému, aby po petení románu peetl si ješt jednou
' výslech Mitjv. Pi prvním tení pociujeme mimovoln dojem stroje-

nosti a nepesvdivosti Mitjových ospravedlování; zstává úplné

pesvdení, že je vinen. Když však kniha je dotena a nevinnost

Mitjova tenái úpln se odkrývá, tu spatujeme celou krátkozrakost

a všechny omyly vyšetujících. Mitja, jenž je si vdom své neviny,

domnívá se, že velmi brzo bude hotov s vyšetujícím soudcem a

státním zástupcem : »Já vám dokážu a vy se okamžit pesvdíte.

Vy se budete smáti, pánové, sami se budete hlasit smáti svému

podezívání.* Zatím však takovýto ton obžalovaného zní jakousi

drzou, zoufalou vychloubavostí. Vedle toho Mitja se ustavin od-

volává na svou šlechetnost: »s vámi mluví osoba velmi slušná, a

hlavn — toho nepouštjte se zetele — lovk, který nadlal spoustu

špatností, který však vždy byl a zstal velmi slušnou bytostí, jako

bytost uvnit, v hloubi, nu, jedním slovem, nedovedu se vyjáditi*.

Ale ani to nepsobí a zdá se to herectvím. Tu pak Mitja ve své

upímnosti velmi asto sebe nií svou neopatrností: ustavin se

vyjaduje velmi siln jak o své nenávisti k otci, tak o poteb penz:

*cJiél jsem co nejdíve aabíti nikoho a opatiti si ti tisíce^ —
a všechno to se zapisuje, zapisuje . . . Nkteré otázky Mitju prost

zlobí.

— Ráíte íci, jak jste se ozbrojil palikou.?'

— Prosím, ráím.

A Mitja vypravoval, jak uchopil paliku a bžel.

— Ale jaký úel jste ml s pedmtem, ozbrojuje se takovým

nástrojem ?
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— Jaký úel? Žádný úel! Popadl jsem a bžel.

— Pro tedy, když bez úelu?

V Mitjovi zlost jen vela. Stále ho pojímal vtší a vtší stud,

že on nyní tak upímn a tak od srdce vypravoval » takovým lidem*

historii své evnivosti.

— Naplít na paliku! vyhrklo z nho najednou.

— Ale pece.

— Nu, proti psm jsem ji vzal. Nu, tma . . . Nu, pro všechen

pípad.

— A díve bral jste také, vycházeje v noci ven, njakou zbra

s sebou, jestli jste se tolik bál tmy?

— Eh, erta, fuj ! Pánové, s vámi doslova nelze mluvit! vzkikl

Mitja u vrchovaté míe podráždn a obrátiv se k písai, promluvil

spšn k nmu od zlosti všecek ervený, s jakýmsi vzteklým pí-

zvukem v hlase:

— Zapiš hned . . . hned ... »že uchopil jsem paliku, abych

bžel zabít svého otce . . . Fedora Pavlovice . . . ranou do hlavy!*

Nuže, jste te spokojeni, pánové? Je vám volnji? promluvil, utkví-

vaje vyzývavým pohledem na soudci a státním zástupci.

— My píliš dobe chápeme, že podobnou výpov dal jste

nyní, jsa popuzen proti nám a rozhorlen pro otázky, které vám
klademe, které vy sice pokládáte za malicherné, které však ve sku-

tenosti jsou velmi závažné, suše mu odtušil státní zástupce.

— Ano, — prosím, pánové! Nuže, vzal jsem paliku . . . Nu,

na bere se v takových pípadech nco do ruky? Já nevím, na.

Popadl jsem a bžel. Hanba, pánové, passons, sice, zakUnám se,

pestanu mluvit.

Pochybnost na obou stranách stále víc a více vzrstá, jakoby

mluvili rznými jazyky. Vzniká zniující Mitju zmatenice stran penz,

které promarnil. Vypoítávají, že utratil pi prvém hýení s Grušekou
ti tisíce a ne pl druhého (tak se on tolikrát chlubil ped svdky
a všichni to mli za pravdu) a že nyní, po vražd, se u nho ob-

jevily nové ti tisíce. Hospodský svdí proti Mitjovi: »ale tam,

v sále, když jste chór pohostil, tak jste pímo zvolal, že šestý tisíc

zde necháváte, — s dívjšími to jest, tak tomu dlužno rozumt.*

Udání o šestém tisíci bylo pijato od soudc s neobyejným po-

chopením. i> Zalíbila se nová redakce: ti a ti je šest, tedy ti

tisíce tenkrát a ti tisíce nyní, tu máme všech šest — v^xházelo

jasn.*
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Spolu s tím vzniká úplná nedvra k Mitjovu amuletu se za-

šitými prý v nm pldruhá tisíci. Výslech o tomto amuletu je vr-

cholem dokonalosti.

— Nuž, tak hlete, všichni, všichni svdectví vydávají. Tak
pece nco znamená slovo všichni.

— Nic neznamená, já jsem si k vli chvastu zalhal, a po mn
i všichni lhali.

— Ale pro pak vám bylo potebí tak »lhát«, jak vy se vy-

jadujete ?

— I ert ví. Z chlubnosti, možná . . . tak ... že vida tolik penz
jsem prohýil . . . Snad proto, abych na ty zašité peníze zapomnl . . .

ano, hlavn proto . . . ert . . . kolikrát již kladete mn tuto otázku ?

Inu zalhal jsem si a konec, jednou jsem zalhal i nechtl už opravo-

vati. Z jaké píiny lovk nkdy lže.?

— To je velmi tžko rozhodnouti, Dmitriji Fedorovii, z jaké

píiny lovk lže, dtkliv odvtil státní zástupce. — Povzte však,

byl veliký ten, jak vy ho jmenujete, amulet na vašem krku?

— Nikoliv, neveliký.

— A jak asi vehký

— Složit storublovou bankovku na polovici a máte velikost.

— A nechtl byste nám ukázati hadíky z nho.? Vždy je budete

míti nkde pi sob.
— Eh, ert . . . jaké hlouposti ... já nevím, kde jsou.

— Ale, dovolte pec : kde a kdy jste jej sal s krku ? Vždy
jste nešel dom, jak sám dosvdujete.?

— A jak jsem od Feni odešel a šel k Perchotinovi, cestou jsem

ho strhl s krku a peníze vyal. .

— Ve tm.?

— Na tu teba svíky.? Udlal jsem to ve mžiku prstem.

— Bez nžek, na ulici.?

— Na námstí, myslím; na nžek? Vetchý hadík se hned

roztrhal.

— Kam jste jej potom dal?

— Na míst jsem jej odhodil.

— A kde zejména?

— Na námstí pec, vbec na námstí. ert to ví, kde na ná-

mstí. Ale pro to chcete vdt?
— To ]^ neobyejn dležité, Dmitriji Fedorovii : vcné dkazy

ve váš prospch, a tomu že vy nechcete rozumti? Kdo pak vám
pomáhal ped msícem pi zašívání?
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— Nikdo mn nepomáhal, sám jsem zašil

— Vy umíte šíti?

— Voják musí umt šít, a není k tomu ani žádného umní
teba.

— Kde pak jste vzal látky, to jest onen hadík, do kterého

jste zašil?

— Nevysmíváte se mi ?

— Dokonce ne, nám vbec není do smíchu, Dmitriji Fedorovii.

— Nepamatuji se, kde jsem vzal hadík; nkde.
— Ze byste se na to již nemohl upamatovat ?

— Pi sám Bh, že se nepamatuji; možná, že jsem nco z prádla

roztrhal.

— To je velmi zajímavé : ve vašem byt mohla by se zítra ta

vc nalézti, tebas košile, od níž jste kousek utrhl. Z eho byl ten

hadík: z plátna? z bavlny?

— ert to ví, z eho. Pokejte . . . Mn se zdá, že jsem ho od

nieho neutrhl. Byl kalikový . . . Mn se zdá, že jsem je zašil do

epce hospodynina.

— Do epce hospodynina?

— Ano, já jsem jí jej vzal.

— Jak jste vzal?

— Hlete, já, skuten, rozpomínám se, jak jsem vzal jeden

epec na hadíky, tuším na vytírání péra. Vzal jsem nepozorovan,

proto že již k niemu se nehodil, hadíky se u mne povalovaly, a tu

jsem toho pl druhého tisíce vzal a zašil . . . zdá se mi, že práv

do tch hadík jsem zašil. Stará kaliková veteš, tisíckrát praná.

— A pamatujete se už na to urit?
— Nevím, zdali urit. Myslím, že do epce. Ostatn —

naplít na to.

— Je-li tomu tak, vaše hospodyn mohla by se aspo upa-

matovati, že se jí ta vc ztratila?

— Docela ne, ani si toho nevšimla. Starý, jak vám povídám,

starý hadr, nestojí za groš.

— A kde jste vzal jehlu, nit?

— Já perušuji jednání, více nechci. Dost! rozzlobil se konen
Mitja.

— Pece jen zase je podivné, že jste už tak docela zapomnl,

na kterém zejména míst jste na námstí zahodil ten amulet.

— Dejte zítra námstí zamést, snad jej naleznete, ušklíbl se

Mitja. Dost, pánové, dost, rozhodl hlasem unaveným. Vidím jasn : vy
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jste mn neuvili! V niem a ani za mák! Je to má vina a ne

vaše, nemusili jsme se tahati. Pro, pro jsem se pošpinil piznáním

ke svému tajemství! A vám je to k smíchu, vidím vám to na oích.

To jste mne vy, zástupce, k tomu dohnal! Pjte si hymnu, mže-
te-li . . . Bute prokleti, trýznitelé

!

Takovýmto zpsobem Mitja sebe dokoná kompromituje a nií.

j
Mitju prohledávají a svlékají — i to ho pivádí v ustrnutí. »Jsou-li

všichni svleeni, nerfstydno, ale je-li jediný svleený, a všichni na

nj patí — hanba.* Odv mu odebírají a dávají cizí, který sedí na

nm >ponižujíce— úzce«. Na konci výslechu odehrává se ist ruský

výjev, charakterisující jak Mitju, tak Grušeku. On povstal se sto-

lice a obraceje se k pítomné Grušece, promluvil tonem slavnostním:

»V Bohu i mn— krví zabitého vera otce svého vinen nejsem.*

Grušeka taktéž povstala a zbožn se pokižovala ped ikonou.

— Chvála Tob, Hospodine! pronesla vroucím, jasným hlasem

a obracejíc se k soudci, doložila: — jak on nyní ekl, tomu také

vte. Znám ho: propleskne-li nco, propleskne bu pro smích aneb

ze vzdoru, avšak když na své svdomí, tu nikdy neoklame. Pímo
ekne pravdu, tomu vte

!

— Pán Bh zapla, Agrafeno Alexandrovno, posilnila jsi duši!

chvjícím hlasem ekl Mitja. (Dokonení.)



Jak jsme oslavili Kollárovo stoleté jubileum.

Obohatili jsme se o jednu slavnostní zkušenost. Letošní oslavy

stoletých narozenin Kollárových, upímn eeno, jsme se

skoro obávali. Vše zdálo se pi této oslav nasvdovati malému
úspchu. Teprve rok minul od rozsáhlých slavností Komenského.

Skoro nikde se nic ped asem nehýbalo, málokde jevily se sku-

tený zájem a pochopení; jen v kruzích studentských osnovaly se

veliké plány. Všeliká snaha a pozornost obrácena hlavn ku vnjší

stránce — penesení ostatk Kollárových z Vídn do Prahy. To stalo

se stediskem všeho snažení, s ním zdálo se, že zdar celé oslavy

žije i padá.

S toho však na ten as sešlo. Snad práv pomry politické,

pítomné útisky a nepíze rozhodujících initel k našemu národu

pisply bezdky k tomu, že všeobecný zájem pro KoUára ani tímto

nezdarem neutuchl.

Prbh celé oslavy je pro nás zajisté velmi pouný. Co chceme

podobnými slavnostmi? Chceme dát na jevo svou vdnost, svj dík

tm, kteí v národ vnesli plodné myšlénky, veliké ideje a nadšení,

ímž piveden rozvoj jeho existence a individuality; ale zárove pi

takovýchto událostech chápeme se nejkrásnjší píležitosti, aby se do

všech vrstv šíilo poznání o našich velikých mužích co možná nej-

hlubší a nejvrnjší.

Pi takovéto snaze ovšem teba míti ped oima uritý, vdomý
cíl a užívati jen prostedk nejvydatnjších. Bohužel však slavnosti toho

druhu u nás mají již od let vyšlapanou cestu. Poídí se njaká aka-

demie se vzletným proslovem, njakou pednáškou o oslavenci, zpvy,

koncertními ísly atd
,
po pípad uchýlíme se druhý den do njaké

prostorné sín k spolenému banketu nebo do njakého útulnjšího
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místa u msta, kde ustrojí se národní slavnost, a vc je odbyta.

: Vlastní zámr, blíže seznámiti se s oslavencem, zpravidla zstává ne-

vyplnn. A pece snaha poznati blíže osobu oslavencovu tkví hlu-

boce v našem lidu,— vlastnost to psychologicky zcela vysvtlitelná.

Jen se chopit této nálady, této snahy a pispti jí vhodnými pro-

stedky. Jednotlivci ze všech vrstev pi takové píležitosti picházejí

s otázkou: Kdo byl ten Komenský? Kdo byl KoUár Svou otázku

pináší lovk z prostého lidu, má ji lovk prostedního vzdlání

práv tak jako lovk vyššího a všeobecného vzdlání, a má ji též

odborník. A každý chce mít ke své otázce pimenou odpov.
Zdali však pomýšlíme na to, jak pi této, tak i pi jiných osla-

vách, aby každému skuten dostalo se pimené odpovdi?

Pomrn všecky vrstvy scházívají se pro odpov na rzných

slavnostních veerech, akademiích atd. A odtud práv pozorovatel

odnáší si nejrznjší dojmy. Jinak psobí tento zpsob na p. v Praze,

jinak na venkov. V Praze zdá se, že se již pežil. Poádal pednášku

s recitací básní Kollárových Pednáškový spolek (10. dub.), slavnostní

veer pipravila Evangelická jednota v Praze, spojený s pednáškou

prof. Mejsnara a faráe Duška (28. dub.), slavnost Kollárovu v rozsáhlých

rozmrech po delší dobu chystalo stedisko studentstva, spolek »Slavie«

(18. kvt.) s pednáškou dra. Jakubce, a všude bylo úžasn prázdno.

Ukáže se snad na slavnost Kollárovu, kterou konal spolek Minerva

(27.—^29. kvtna) a která byla neobyejn hojn navštvována. Ne-

klamme se však. Návštva tato nepatila Kollárovi, nýbrž »Minerv«.

Nešlo se tam pro poznání KoUára, nýbrž obecenstvo se sešlo, aby dalo

na jevo své sympathie k tomuto spolku, aby bavilo se novým a ob-

líbeným zpsobem. Krom toho nesmí se zapomínat, že poádaly

slavnost tu dámy, které pi nynjším ruchu v ženské otázce vy-

znamenávají se zvláštním smyslem pro souinnost. Zkrátka, nebyl to

interes literárního poznání, nýbrž spíše hnutí sociálního.

Neúspch, o nmž mluvíme, ml svou píinu ješt v jiném

\ zjevu, totiž v naší spoleenské drobivosti. Kde který spolek pi ta-

kovéto píležitosti chce vystoupiti samostatn. Ale nemá %ost svého

odborného obecenstva, které by ukazovalo smysl i pro vc, více

mén vzdálenou jeho pojímání. Na druhé stran nechce nic ztrácet

na vnjším lesku. Proto každý umíní si poádati oslavu toho kterého

muže pro sebe. Zatím naše obecenstvo Pražské zvyklo již pi po-

dobných píležitostech okázalosti velkomstské. A té dá se docíliti bud

nkterou korporací velevýznamnou, nebo sdružením menších spolk

za stejným úelem. Mohli bychom ukázati píkladem na letošní slav-
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nost matiní. Z oslav KoUárových nesla se tímto duchem — podle

zpráv z novin — oslava ve Vídni a v Náchode.

Rozsáhlá slavnost Kollárova ve Vídni (29.—30. kvtna), spojená

s pednáškou prof. Masaryka o Kollárov slovanské idei. pro tamjší

Slovany vyznamenávala se zvláštním kouzlem a psobivostí. Sídelní

msto Víde svou povahou je k tomu zvlášt zpsobilé, aby se

v nm uskuteovaly ideje KoUárovy o lásce a vzájemnosti mezi

píbuznými vtvemi slovanskými; Slované jsou tu soustedni jako

málokde jinde. Krom toho silnjší projev njaký ve smyslu slovan-

ském je tu dost vzácný. Proto vysvtluje se úspch této okázalé

slavnosti sám sebou. Mla-li trvalejší vliv pro budoucnost, nedovoluji

si — neznaje pomr — nikterak rozhodovati.

Zcela jiného rázu jsou slavnosti podobné na eském venkov.

Co ve hlavním mst již vybledá, pomalu se pežívá, to je tam ješt

svží a živé. Tam pinášejí vedle touhy po zábav také opravdivé

nadšení pro vc, snahu dovdt se neho o oslavenci, upímné po-

tšení nad zdarem podniku. Ml jsem sám píležitost pesvditi se

o tom, pi své pednášce o Kollárov slavnosti v Táboe (15. a 16.

ervence) Týž ráz, týž prbh mly asi Kollárovy slavnosti i v ji-

ných mstech po eském venkov. V pemnohých mstech v Cechách

a na Morav uchopily se píležitosti této vynikající spolky nebo

utvoil se zvláštní slavnostní výbor, který pedsevzal si oslavit d-
stojn památku KoUárovu. Nebudeme jich vyítati jednotliv. Není to

úelem tchto ádk.

S nejvtším úsilím, pípravami a vdnou pietou chystalo se

k oslav Kollárov jeho rodišt, Mošovce s blízkým stediskem ži-

vota slovenského, Tur. Sv. Martinem. I zde pipravovala se slavnost

v duchu Kollárov. Mli z ní erpati útchu jeho nejpokrevnjší

bratí, mli z ní získati posilu ve svých bojích — z píbuznosti totiž

s jinými kmeny slovanskými. Avšak vláda maarská osvdeným
zpsobem dovedla z ní vystrojit strašáka panslavismu a zakázala

národu projevit svou vdnost k velikému duchu a pouit se pi
tom o jeho idejích a snahách. Pes to však úcta k velikému rodáku

projevila sejiným pkným inem — Kollárovským stipendiem, skutkem

to vedle Kollárova sborníku pi letošním jubileu nejvýznamnjším.

Rodišt Kollárovo pisplo na své pomry znanou ástkou 1000 zl.

Tomuto pknému základu dají zajisté jednotlivci v národ esko-

slovanském u píbuzných bratí slovanských vzrstati. Ureno je

zcela i v duchu básníkov, jak KoUár též osvdil odkazy pi své



112

závti, pro studující slovenské, aby se v užší vlasti své, kde nemají

nejnutnjších škol, nemusili národu svému odroovat.

Jak významn liší se od tohoto skutku madarské humanity

prostý akt piety k našemu básníkovi v cizin ! Ve vzdálených Du-

inkách na podnt faráe Bankwitze, jednoho z nástupc
J.

B. Schmidta,

Kollárova tchána, msto Lobeda uspoádalo 30. ervence na poest

Kollárovu slavnost, pi které p. Bankwitz vykládal o Kollárov ži-

vot, významu a vztahu k mstu Lobed. Místní listy, jenský a wei-

marský, zvaly k úasti a pinesly také výklad o našem básníku.

Krom toho mlo se podati poznání oslavence— jak dje se vždy

pi takovýchto píležitostech— literaturou. Tu teba rozeznávati podle

vzdlanosti tenástva, kterému se má dostat pouení. Pi rzných

jubilejích vznikají spisky prostonárodní, práv tak jako odborné práce

vdecké. Ony vyvolává více denní poteba, tyto regulují a uvádjí

v život rzné uené instituce, jako akademie a j. Populární spisky

jsou výsledkem proudu, jakým vyznauje se zvlášt moderní vzd-

lanost. Ta liší se zajisté od vzdlanosti pedešlých dob tím, že za-

sahuje v širší kruhy. Kvalitativn bývali v dívjších dobách jedno-

tlivci nemén uení, nežli jsou dnes. Mli vzdlání snad širší, dnes

v kruzích uených setkáváme se více se vzdláním odbornickým.

Rozdíl je ve vzdlání nejširších vrstev. U tch pokrauje totiž vzd-

lání ím dále, tím více. Všecko sociální hnutí se toho hlavn do-

máhá a na tom buduje. Nám pak pipadá tuto snahu v tomto

smru podporovati, A o to u nás ješt málo je postaráno; nepra-

cuje se aspo s vdomým úelem a cílem. Nemlo by zejména v ta-

kovýchto chvílích, kdy k pouení všeobecnému nejlepší je nálada

a píležitost, nedostávati se pouení.

U píležitosti Kollárových stých narozenin uinil jsem pokus

ponkud zpopularisovat ideje a zásluhy Kollárovy, píležitostným

spiskem »0 život a psobení Jana Kollára«, spiskem ureným
hlavn studující mládeži. Pro slovenské tenáe napsal podobný

spisek M. Bohutiensky: Životopis Jána KoUára 1893.*) Témuž úelu

mlo se vyhovti jiným ješt pokusem — aby básník sám svými

vlastními díly mluvil za sebe, blíže byl poznáván. Poízen tedy výbor

básní, jelikož v celé podob, ve svém souhrnu Kollárovy básn mnohé
odstrašují velkou ástí prosy, která nám již nad to i látkou zevšed-

nla. Výbor ten uinn byl pístupnjší krátkým komentáem.

*) Spisku JUDra. K. Kleky, vydaného prý ve Vídni, nemohl jsem se

dopíditi; spis Meníkv v »Matici lidu < vyšel po vytištní této stati.
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Popularisovat pomáhaly KoUára a jeho snahy též rzné noviny.

asopisy periodické, skoro každý list denní, i listy krajinské pi-

nesly svým tenám o KoUárovi kratší nebo delší sta. Z pravidla

nepodávaly nic nového, mnohé z nich byly pouhé kompilace. Úelu,

kterému byly hlavn ureny, šíiti totiž poznání Kollára vrstvám niž-

ším, vyhovovaly jen nkteré. Byl by tu zajisté pišel vhod kratší

a pístupnjší spisek samostatný, který by byl ml na mysli jen lid

prostého vzdlání.

Avšak podobné oslavy zavdávají zárove píležitost k bližšímu

poznání vMeckému. Bývá to pi všech akademiích a podobných ue-

ných zízeních. Co stalo se u nás pro exaktnjší poznání KoUára.?

V celku vývoj ponechán sám sob. U Kollára nemáme nic vyko-

náno, co by mohlo sloužiti jako pípravné práce ke zkoumání v-
deckému. 70 let po vydání Slávy Dcery nemáme ani ješt kriti-

ckého vydání jeho básní; nemáme ani soustavn vydánu bohatou

jeho korrespondenci, která je dležitá pro celou dobu vbec (co je

v rzných ronících Musejníka uveejnno, je jen zlomek, který neni

vybrán jako jádro ze všech nejvýznamnjších list jeho) ; nemáme d-
kladn rozebránu ani jeho innost básnickou ani jeho innost v-
deckou. Od desítiletí k desítiletí papouškuje se po starých, velikých

souasnících KoUárových. Dobe ješt, že jsme li tak vhlasné

pedky. Ti soudili ovšem podle názor své doby; mítko naší doby

jim posud nepiloženo.

A pece pro podobný podnik ve vdeckých kruzích u nás letos

bylo vše nejpíznivji naladno. Na všech stranách jevila se dobrá

vle, aby KoUárovi pi slavnostní té píležitosti postavil se pomník

trvalý. Snaha ta prorazila také ve skutek. Básníci i badatelé od-

borní sešli se na úrodné pd, • aby v ni nadšením a prací zasiU

ušlechtilé sím nehynoucí pamti. Nejhojnji a nejusilovnji stetli

se pi záslužném a v naší literatue vzácném podniku, ve zvláštním

sburníku Kollárové. *) Velmi šastná myšlénka po každé stránce.

Má svj vznik ve Vídni (návrh p. dra. Fr. Pastrnka) — a odtud

ráz celé knihy. Redaktor v míst tomto má styky s etnými zá-

stupci všech Slovan a proto mohl je vyzvati ke spolené práci,

která takto mohla býti provedena v duchu idejí KoUárových. Ped-

*) Jan Kollár 1793— 1898. Sborník statí o život, psobení a literární

innosti pvce »Slávy Dcery*. Na oslavu jeho stoletých narozenin redakci Fran-

tiška Pastrnka vydaly eský akademický spolek ve Vídni a Slovenský akademický

spolok y>Tatran<s~ vo Viedni. Ve Vídni 1893. Cena 2 zl.

NAŠE DOBA I., 2.
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mluva zámr tento vytýká zcela zejm: »Ciel knihy je zejmý:

pedstavit svtu kus vzájemnosti Kollárovskej, literárnej, ukázat Sla-

vianstvu eštinu a sloveninu spojenu duchom Kollárovým, dokázat,

že mládež eskoslovenská pochopila vysoké myšlienky svojho veštca

!

My púšame knihu tuto do svta slavianského s tým želáním, by
dopomóhla k oživotvoreniu ducha Kollárovho, by dopomóhla my-
šlienke vzájemnosti slavjanskej o len o krok v pred!«

Sešly se tu práce skoro všech hlavních vtví slovanských, tedy

spis o Kollárovi asi v tom smyslu, jak Kollár sám navrhoval jeden

mezi praktickými prostedky, jimiž mlo by se napomáhati vzájem-

nosti slovanské. Dva z nich (Rus prof. Koubinský a Slovinec dr.

Mrko) šli v duchu KoUárov ješt dále a napsali své píspvky po

esku. Ovšem není tu zastoupení jednotlivých vtví slovanských po-

mrné ani pibližn pomrné. Pirozeno, že pi eském spisovateli,

rozeném Slovákovi pevládají práce eskoslovenské. Z ostatních vtví

zastoupeny jsou každá jednou nebo dvma pracemi. Básnické své

nadšení pinesli zde Kollárovi vstíc Sv. ech » Proslovem*, Slovinec

y. Stritar, znlkou »Janu Kollarju«, Hrvat J. Hranilovié »Uspo-

meni Jana Kolara<, Polák Asnyk: »J. Kollarowi wieszczowi od-

rodzenia Czech skíada w hoídzie polski piesniarz«, Slovák Hvieado-

slav »Epilogem<.

Z prosy vdíme se hlavn Slovákm za píspvky životopisné.

Jednotlivci stopovali KoUárfiv život v Uhrách skoro od kolébky

až do jeho smrti. Svdomitý badatel P. Kri&ko sebral z podání

rodinného i z prameníi archivních podrobné a zajímavé životopisné

píspvky »Jana Kollára dtinský vek a školárenie v Mošovcach

i Kremnici «, známý anonymus (prof, Kmc) píspvek pro další

dobu »Z básnických prvotin Jána Kollára v Baskej Bystrici z roku

1812«, P. Blaho sebral z rzných pramen bohatý materiál, a trochu

neurovnaný o pobytu KoUárov v Pešti v obšírném lánku* Ján Kollár

v Pešti«. Doba prvá asi do roku 1833 nevyerpává všech pramen.

K tomu pojí se vlastní upomínky And. Lanhjáka » Drobnosti zo

života Kollárovho v Pešti «. Skoda, že tu staiký ctihodný pispí-

vatel nkterá data ke KoUárov charakteristice hodlá vzíti s sebou

do hrobu.

Tyto píspvky životopisné z rodné vlasti KoUárovy doplují

ti jiné: dra. J. Jakubce *Vzpomínka na Kollára v Durinkách«;

obšírnjší, na etných pramenech založené — a ne úplné — vylíení

»Jan Kollár ve Vídni 1849— 1852 « od Jos. Karáska. Nkteré vci

p. Karásek, bohužel, odbývá píliš povrchn. Dokumenty vyerpány
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jen po stránce historické, není jich užito pro charakteristiku Kollá-

rovu, na p. »dobrozdání« ; vážný pro charakteristiku Kollárovu fakt,

boj jeho s Havlíkem, asi ádkem jen je konstatován atd. K tomu

pojí se zajímavé » Drobné vzpomínky* si. Zd. Semberové a ze vzdále-

njších St. Stanojevióe » Kolár u uspomeni kod Srba*. Jako doplnk

k tomu podána na konci KoUárova autobiografie od J. Karáska.

Vedle etných chyb tiskových (na p. ve dvou latinských verších

str. 279) je v této autobiografii spousta omyl, nesprávných dat a j.

tená neví, jsou-li to nesprávnosti Kollárovy (jakož jsme naklonni

viti) nebo p. Karáskovy. Vydavatel ml tyto omyly opraviti pod

arou, jinak podobný píspvek pestává býti spolehlivým pramenem,

Z materialií sebráno hlavn nkolik neznámých posud list

Kollárových. Tak dr. M. Mrko podává > Listy Kollára Kopitarovi

a Miklošiovi* ; Ján Cimrák sdluje »Dva listy Kollárovy Samo-

slavu Hroboovi« ; Jul, Zarnovický »Kollárov list« ; rovnž AI. Ko-

ubinský pidává ke svému lánku » Dopisy Jana Kollára k hr. Medo
Puiovi 1842—1844*.

List Kollárových mezi jednotlivými soukromníky je asi posud

veliké množství; byl by to zajisté záslužný in, kdyby dostaly se,

jako listy jiných literát, do eského musea a staly se tak pístupny

literárnímu badání. Litovati jest, že redakci, jak sdluje na konci,

nepodailo se získati jiný vzácný materiál, totiž bibliografii KoUárskoú,

kterou mla již slíbenu.

Vedle píspvk životopisných zastoupena tu též ást kritická

a literárn historická. Fr. Bílý v delším pilném lánku vykládá,

»Jak Slávy Dcera rostla* postupem historickým od prvního vydání

až do posledního, jakož i ohlas tchto vydání u nás. Pro vzrst

básníkv je však velmi dležitá pvodní básníkem zamýšlená podoba

první sbírky (z r. 1821), kterou lze vystihnouti pesnji. Pi vyítání

pírstku z r. 1824 pibrány nkteré, které objevují se již ve vydání

; z r. 1821. Mezi vydáními Kollárových básní nedopatením vypuštno

vydání Fr. Bakovského, dle mého zdání nejlepší ze všech Kollárových

po r. 1832 a pokollárských. Za velikou pednost tohoto vydání

sluší poítati oznaení jednotlivých let, kdy práce vznikly. Ale bohužel

tídní tohoto neužil pi rozboru ani pvodce sám, a nedbá ho ani

posud literární historie. Nebylo tohoto vodítka použito pi literární

analysi ani v pítomném sborníku, a již ped tím (v ase z r. 1891

str. 602 si ) zcela správn tohoto historického postupu užil J. Vlek
pro výklad komposice Slávy Dcery. Rozdílu tohoto nešetil ani

L. ech, ani J. Vobomík, který v jeho innost básnickou pibírá

8*
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i veršované etymologie z jeho Cestopis. Bedlivý pracovník v oboru

literární analyse, L. Cech, pispl delším lánkem »Význam Kollá-

rovy Slávy Dcery v naší básnické literatue «. Literární zjev Kollárv

hledí vpraviti strunými rysy v souhrnný proud literatury svtové,

vyšetuje blíže prostedí, ve kterém KoUár žije v Jen, badá zejména

o píbuzné nálad u nás ped Kollárem. Pak hledí vystihnouti ráz

poesie Kollárovy; nkteré znaky, které L. Cech v ní vypozoroval,

jsou nové a správné. Nkterým básním pidává tu jiný výklad,

nežH mají podle zámr básníkových (na p. zn. III. 67, str. 116;

II. 53, str. 121 jsou rázu erotického). J. Voborník napsal k letoš-

nímu jubileu KoUárovu více píspvk kritických. V tomto sborníku

dva: »0 postavení J. KoUára v literatue eské« a »Dva Kollárovy

nápisy « ; ve Svtozoru 1893 . 37 a si. »Kollárova idea a roman-

/tismus«. Litovati jest, že prof. Voborník ke lánkm tmto nepi-

stoupil s tou pelivou pípravou, kterou se vyznamenávají jeho literární

práce první. Za to písnou indukcí, lopotným shledáváním píklad,

na nichž pak ustrojuje pravidla, pracoval Jaroslav Vfchlický ve

lánku » Sonet Kollárv po jeho stránce formální «. Práce to, kterou

tato stránka poetické innosti Kollárovy mže se pokládati za vy-

erpánu.

Jinak literární innost Kollárova od jednotlivých odborník vy-

ložena v kratších neb delších láncích. Tak J. Polívka podrobn
vykládá o »Kollárovi, sbrateli a vydavateli písní lidových*

;
Jrir.

Janoška o jeho psobení jako duchovního ve lánku »Kollár, kaz
a kazatel « ; Fr. Pastrnek »0 starožitnických spisech Kollárových«,

dr. Vád. Vondrák »0 KoUárov díle: Die Gotter Rhetras* ; k tomu

pidán málo kritický láneek Fr. V. Sasinka »Póvod Slovanov

z Indie f. Pi všech spíše hledno ke stránce vnjší, historické, nežli

ku vnitnímu proniknutí. Kollárova innost starožitnická a filologická

posud eká na svého vykladatele — a máme nyní slušný poet
nadaných odborník slavist.

Vlastní tepna Kollárovy innosti — jeho idea slovanská — našla

svdomité vykladatele u prof. Alex. Koubinského ve lánku »Roman-
tická myšlenka a skutenost* a dra. M. Mrka ve lánku » Kollá-

rova vzájemnost slovanská*. Oba, a jejich stanovisko je rzné, pi-

nášejí si k luštní této otázky širší rozhled po literaturách slovan-

/ ských a podrobnou znalost naší domácí literatury. Zvlášt lánek

\ Murkv v celém sborníku vyniká. Ke znalostem historickým druží

se vcné a klidné pojímání vzájemnosti slovanské, bohatá znalost

skutených pomr.
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Pi otázce této nutno však jako pi básnické innosti initi

rozdíl mezi názory Kollárovými, jak objevují se v první dob jeho

tvoení básnického, a jak se utváily pozdji. Jsou to názor>^ velice

rzné. První jsou živým ohlasem hnutí nmeckého, jehož zažil v Jen,

druhé jsou již zmnny prostedím domácím (politickým) a vlivem

slavist.

Zajímavý pro naši literaturu je pi sborníku tomto ješt jeden

úkaz. Kdežto jiné vtve slovanské — až na ruskou a polskou,

u kterých se snad již o vci pracuje (podle poznámky redakce na

konci) zevrubn vystopovaly si vliv Kollárv na svou literaturu,

u eské takového literárn historického úplného výkladu o KoUáro-

vých následovatelích postrádáme. V eské literatue objasnny jen

úryvkovit nkteré stránky. Tak Ter. Nováková vybrala nkterá

místa z básní Sv. echa, jež zmiují se o KoUárovi >Svatopluk Cech

\o Janu Kollárovi« ; dr. J. V. Novák vylíil nepovšimnutý posud

vliv Kollárv na pokusy zvláštního spisovného jazyka na Morav
»Myšlenky Kollárovy o libozvunosti eštiny a jich ohlasy na Mo-

rav «; Fr. Komárek vypravuje o »Kollárových literárních stycích

s Fr. C. Kampelíkem«. Jen o slovenské literatue podáno soustavn

historické vylíení struným lánkem Jar. Vlka »Ako KoUár úin-

koval na literaturu slovenskú«. Kollárv vliv historicky osvtlil pi

literatue lužickosrbské Michal Hómik »Jan Kollár a íužiscy Serbja<
;

Milivoj Srepel po všech stránkách vystopoval psobení Kollárovo

na literaturu hrvatskou »Jan Kollár i Hrvati* ; D. S. Dordívi pomr
Kollára k literatue srbské » Kollár i srpska kniževnost« ; Ivan Fratiko

pivádí v parallelu
J.

Kollára s jihoruským literárním znovuzrozením

>Literaturne vidrodženie Poludnevoi Rusi i Jan Kollár « ;
jeden zjev

z tohoto vlivu v polské literatue obral si W. Nehring »Posianie

J. Kollára o wzajemnošci Slowian v jeziku polskim«.

Pkn provedené illustrace dodávají knize slavnostního rázu.

Nkteré, jako » Úmrtní dm Kollárv ve Vídni« (str. 69) nemají

pro Kollárv život z daleka toho významu, jako na p. krajina kolem

Jeny, Lobeda nebo evangelická fara v Pešti atd., jichž zde neradi

postrádáme.

Vedle tohoto stediska, uvdomle ízeného, vznikly z piety ke

slovanskému pvci neobyejn etné literární i enické projevy.

Kollára jako zdroj svého nadšení oslavovali básníci, k nmu od-

nášeli se i mnozí odborní uenci, ke Kollárovi jako prkopníku
svému hlásili se ve svých výkonech enických mnozí politikové,

Kollár byl letos pedmtem oslavy v mnohých církevních obcích
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evangelických (na p. též v jeho psobišti, ve slovenské evangelické

obci v Pešti, kde památku jeho oslavil p. senior D. Bachat), z Kollára

erpala posilu pro své ideály zejména mládež a jiné a jiné kruhy.

Vidti z toho, jak široce založený duch byl Kollár.

Ohlasem toho byly jak denní listy, tak i asopisy belletristické

a odborné. Pinášely básn, rzné illustrace. vysvtlovaly Kollárovy

myšlénky a snahy. Spoleným duchem zasaženy byly také nkteré

asopisy slovanské, zejména v literaturách jihoslovanských.

Nkteré z tchto prací o Kollárovi nesou se nad pouhé po-

pulární tlumoení známých již vcí tím, že obírají si jistou ást,

jistou stránku života nebo innosti Kollárovy, pispívajíce tak životo-

pisci jeho nejedním pramenem. Hlavnjší z nich bute ješt vedle

onch obsažených ve Sborníku KoUárov alespo doteny.

K výkladu Kollárovy innosti básnické pispl Dantista J. Blokia

stopováním vlivu Danteova na Kollára ve lánku : »Jan Kollár a

Dante Alighieri* (Vlast IX). (Práci podobnou podnikl již ped tím

dr. Em. Ková v Listech Filologických ro. XI. »Podoby nkteré

básní KoUárových s Petrarkou* a Fr. Ryba ve láneku »V em se

shoduje a rzní. tvrtý zpv Kollárovy Slávy Dcery s Rájem v Dan-

tov Božské komedii* (Rozhledy literární I.), kteréžto stati patrn

byly spisovateli neznámy). ToUk shod Blokša sebral ve svém

pilném lánku hlavn proto, že uvádí asto podobnosti píliš vzdá-

lené. Podrobnjší rozbor KoUárova Pedzpvu ke Slávy Dcei napsal

dr. y. Jakíibec v programmu vyšší díví školy na r. 1892 (otištn

též v Literárních Listech 1893) a jako doplnk k tomu menší

lánek: »0 shodách mezi Pedzpvem a prvními temi zpvy Slávy

Dcery«. (Programm vyš. div. šk. na r. 1893.) Od téhož autora je

lánek ve Svtozoru r. 1893 »0 KoUárov uvdomní národním

ped odchodem do Jeny« a v Osvt delší sta posud neukonená

>Jan Kollár v Jen«.

» Slovenské Pohlady* vedle pti znlek od Ad. Heyduka po-

dávají studii Joz. Skidtétyho »Jan Kollár« a vzpomínku J. Pod-

hradského »Zo života Jána Kollára*.

Naše asopisy paedagogické a uitelské mají zásluhu, že blíže

povšimnuto si ne bezvýznamné innosti Kollárovy, na kterou pro

jiné mnohostranné a širší zásluhy Kollárovy neprávem se zapomí-

návalo. Je to totiž Kollárova innost paedagogická. Tak » Rozhledy

paedagogické* pinesly na poest stých narozenin KoUárových

dva lánky, jež obírají se KoUárem jako paedagogem. Je to konfu.sjíí
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/a nekritický pokus Fr. VI. Krchu »Pvec Slávy dcery vychovatelem

\národa« a Jos. Smahy »Jan Kollár jako paedagog má podobné

zásady jako J. A. Komenský*.
J. Smaha rozdrobil trochu nesoustavn

a nevdecky své práce o této innosti Kollárov ješt ve dvou

uitelských asopisech. V »Komenském« vykládá o » Dobrých vlast-

nostech národa slovanského podle Kollára a ty že teba zachovávati

a hojnji vzdlávati* a v » Poslu z Budce « »Co podle J. Kollára po-

dává dobré vychování mládeže.?*

Zvláštní zmínky a pozornosti hoden je pro své stanovisko jediný

lánek nmecký o Kollárovi v »Magazin fiir die Litteratur 1893* od

'známého dra. G. Kafpelesa, který psal i o jiných eských autorech.

Jak vidno, k objasnní života a psobení Kollárova stalo se

u nás od jednotlivc velmi mnoho, kterýžto zjev zajisté svdí jen

o tom, v jak rzných vrstvách dostává se v Kollárovi podnt a po-

sila k práci.

Vtšina vdeckých lánk o Kollárovi -— zvlášt ve »Sborníku* —
vyznaují se vlastností, jakou dívjší podobné slavnosti nemohou se

honositi. Poznání o Kollárovi podává se v celku exaktnji a reálnji,

nežli jak jsme u nás zvykli pi slavnostních píležitostech. Jednotlivci ob-

jevili vedle jeho vzácných pedností jak v život, tak i v literární innosti

též nkteré nedostatky; a výsledky pozorování svého dovedli také po-

vdti. A v tom rozhodn ukazuje se vtší dozrálost naše. Kollár,

'jako jiní buditelé, úlohu svou jako národní svtec, na kterém neradi

vidíme sebe menší stinnou skvrnu, již vyplnil. Te jeho národ za-

, jisté je již schopen toho, aby dovdl se o nm pravdy, aby do-

í stalo se odborn vzdlaným jednotlivcm o nm skuteného poznání

nejen jako o básníkovi, nýbrž i jako o lovku. —
Chceme pi této píležitosti zmíniti se ješt o jedné vci. Z našich

buditel asi poprvé se všeobecnou úastí oslavovali jsme ped dvaceti

lety narozeniny Jos. Jungmanna. Zajímavo je srovnati oslavu Jung-

mannovu s letošní KoUárovou. Jak jsme pokroili, jak jsme se po-

uili prvními zkušenostmi? Zmnilo se ledacos, co by mohlo být

zejména odbornému prozkoumání na prospch. Vedle tehdejších dvou

ohnisek literatury naukové — Matice eské a Uené spolenosti —
p ibylo nám o dv daleko významnjší — Akademii eskou a eskou
un iversitu. Ale tenkráte Matice eská dala ze svých chudých pro-

st edk pece popud k tomu, aby památka Jungmannova trvale

I

byla posvcena pro píští doby rozsáhlým dílem o oslavenci. Dnes

\ pední eská instituce vdecká vzdaluje se vší initiativy nejen pro
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! oslavu Kollárovu, nýbrž i svého nejvlastnjšího psobení — vdeckého
prozkoumání KoUára. A kdyby vci nebyly se chopily zejména dva

spolky studentské, v jejichž programu a malých pomrech nemohou
býti podniky podobného druhu, nemli bychom ani zdaleka tolik,

kolik se pro Jungmanna uinilo již ped dvaceti lety. — Co z toho

/plyne? Ke Kollárovým ideám neosmlují se hlásit veejn pední

instituce národní a vdecké, nýbrž initiativa ponechána tu nejmladší

\
generaci. Bylo by se tak bývalo mohlo státi ped 20 lety } Sotva.

V tomto faktu vyjáden je málo utšený stav pítomný. V mládeži

je ovšem naše budoucnost. Snad na tento svtlý bod smíme za-

kotvit svou nadji.

Na druhé stran pro tlumoení všeobecné nálady, všeobecného

poznání dležitých initel v lidu dnes máme pomry píznivjší

nežli za stých narozenin Jungmannových. Není sice toho nadšení

pi slavnostech jako bylo, když byl tento druh živý. Za to máme
tím více prostedk jiných Dnes již více lidí te. A co dje se

v národ dležitého a významného, to tlumoí mu vedle píležitých

spis mnoho vtších a na sta místních novin, kterých díve ne-

bývalo. Jen teba starati se o vhodnou etbu.

Sté narozeniny našich velikých buditel budou se nyní jen

hrnout. Zkušenosti, jaké jsme získali pi loské slavnosti Komen-
ského a letošní KoUárov, mohou nám býti vodítkem, co teba

initi, aby podobné významné doby pinesly eskému národu zisk —
zisk skutený a trvalý.

^ ^^^^^^^



BESEDA.

Pan iditel Šubert valné hiomad Družstva Národního divadla

uinil návrh, aby se zídilo museum Smetanovo ; tedy museum

obsahující všeliké vypodobování zvnlého mistra, jako sochy, podo-

bizny atd., jeho skladby, psané a tištné, zaízení jeho pracovního

pokoje, spisy a posudky o nm — zkrátka všecky hmotné ostatky

a prostedky, jež zbyly z ducha umlcova a duchu tomu sloužily.

Tedy museum, jak jich více vidti bylo na Vídeské divadelní vý-

stav. Riditelství Národního divadla dary a zápjky již pijímá.

Plán pana iditele Šuberta, soud podle hlas novin, se zalíbil

;

alespo neslyšeli jsme žádného odmlouvání, leda že p. Hejda re-

klamoval prvenství myšlénky, dokazuje, že vyslovil díve než p. iditel

pání po Smetanov museu. Nám staí myšlénka a tšíme se

tedy, že snad brzy uvidíme názorn, vlastníma oima alespo

ást Smetanova ducha. Ctemeí v programu musea, že sbírka sou-

stediti má všechno, cokoli se vztahuje k památce nesmrtelného

genia Smetanova, ale stojí tam také, že sbírka sloužiti má k jeho

poznávání a ocenní. Tedy památce a poznávání! Nikdo by neekl,

jací jsme dovední symbolisté a v jakých rozmrech symbolismu do-

vedeme užiti. Byron nazval zemi ozvnou hudby svtových sfér —
když takové kusisko není než symbolem hudebním — pro ne-

mli bychom symbolu hudby Smetanovy?

Dánové již ped pl stoletím zbudovali své museum Thorwald-

senovo, pro nemžli bychom my musea Smetanova? Pravda, Dá-

nové mohli by nám sice býti píkladem pro to, abychom si pede-
vším poídili jnuseum, v nmž bychom si ukládaU díla našich ma-

lí, socha, díla, jež bohatí — ba ani ne bohatí ! — cizinci na vždy

nám odvážejí, ale my nejsme Dánové a proto budeme míti museum
Smetanovo. To se také sluší a patí na národ muzikant.
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Až budeme míti museum Smetanovo se Smetanovými stoly,

židlicemi, poídíme si museum jiné a sice pedevším museum —
Smetanovo druhé. V jednom tlo, v druhém ducha. Museum —
sit venia verbo — tlesné uiní p. iditel Národního divadla ; to druhé

museum Smetanovo, museum ducha Smetanova, uiní také pan e-

ditel Národního divadla a to v Národním divadle. Ze by to druhé

museum mohlo vlastn býti první a naped, je pravda, ale duch se

nedá tak snadn zachytit jako tlo a proto museum vlastn první

bude druhé. Naped tlo a potom duch. Tak se Smetanou dlají

, to i naši sousedé a co ti dlají, mžeme dlati i my. Ve Frank-

furt v » Prodané nevst« ve scén s komedianty hrál véritáble

cirkus — komedianti se produkovali tak, že obecenstvo bylo une-

seno. Vidti, že hudba dá se úinn sesíliti cirkusovou produkcí.

Duch bez tla býti nemže. Ve Vídni frankfurtský píklad hned za

erstva úinkoval. Tam komediantskou scénu hrál prestidigitateur

a obecenstvo opt bylo uneseno ; ovšem — kdo by odolal živým

holubm kde nic tu nic najednou produkovaným a k tomu ta Sme-

tanova hudba! Píklad Frankfurtu a Vídn, doufáme, nebude bez

vhvu i na Prahu. Výbava nkterých kus Smetanových arci stála

by mnoho; ale effekty dají se docíliti bez výbavy, jak dokazuje Frank-

furt a Víde. My i Frankfurt pedhoníme a tenkrát »epiku smekne*

skuten. Zatím ovšem iníme jen pokusy. »Velmi ipernou Esme-

raldu — etli jsme nedávno v jednom divadelním referáte — posta-

vila na scénu si. Malkovská, radost pohlédnouti na tu svižnou figurku

v elegantn stiženém, orginálním kostuiriu.« Tedy vida, originální

kostum a svižnou figurku až radost již máme; slena Esmeralda ovšem,

jak p. referent pipojil, nechovala se, jak text vyžaduje, ale do toho

p. referentu nic není, patrn nevdl, že ten originální kostum sleny

Esmeraldy pijde také do — musea.

Pi tchto oividných pokrocích tím více je litovati, že v naší

spolenosti poád ješt jsou lidé, kteí pro pravou velikost národa

smyslu nemají a památky národních vehkán ve svém srdci nenosí.

Tak jak Smetana nenalezl a posud nenalézá pravého pochopení,

tak — konstatujeme to neradi ! — není ješt všude smyslu pro naši

další velikou minulost. Ale naše historie sama zlomí ten odpor. Práv

kdy jméno Smetanovo rozléhá se celým svtem a kdy v Praze mu
chystáme museum, v nejširších vrstvách eského národa veliká naše

rtiinulost slaví slavné vzkíšení. A opt pomocí umní — jak vý-

znamná shoda ! Máme — ach konen ! — své eské historické karty.
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>>Hus v plamenech* — trumf! »Komenský« — contra! *Ha-

vlíek* — pasu! »Bílá Hora« — koupím! »Zižka« — nekibicovat!

Jaká tu opt síla symbolu umleckého — za prvý msíc prodáno

5468 historických karetních her; jak tkliv Cech pamatuje na svou

Ústední matici školskou, v jejížto prospch historické karty se pro-

dávají. A necítíte opt té pímo velebné symboliky — Matice

školská a karty ? Bohužel — konstatujeme to již po druhé neradi, pímo
s žalem !

— vyskytli se hlasové, kteí této idei Matice školské roz-

umti nechtí. Bohužel z kruh uitelských— v »Ceské() škole (!)«
—

hledlo se v intelligenci (!) a zejména v uitelstvu (!) vzbuditi odpor

proti historickým kartám. Ze prý se tím naše historie zlehuje a pa-

mátka našich velikán zneuctívá. A to se vštpuje naší — intelli-

genci ? Avšak naše intelligence — abychom se dotkli jen nkterých

vcí — ví, že práv letos je tistaletá památka otištní kralické bible

a že tudíž Hus, Zižka, Komenský ani lépe nemohli býti uctni, než

když jména jejich v každé eské hospod budou se ozývati; co pak

ped jménem Zižky neutíkali naši úhlavní nepátelé? A to že by

»Ceská škola* nevdla? Naše intelligence by nevdla, že karty

se zakazovaly konciliemi — jak jinak má národ náš demonstrativ-

nji uctiti památku Husa odsouzeného taktéž koncilem ? Nikoli —
netoliko v hospodách, i ve školách zaznívati bude posvátné jméno
Husovo a Komenského, hra v národní historické karty zavedena

bude již do dtských zahrádek, celý eský národ bude jedna ve-

liká hra — národní. Naše intelligence by nepochopila, jaký naše ná-

rodní karty mají ohromný význam všelidský? Co pak nevynalezeny

karty od ían? Mohou vdní potomkové Husovi úinnji proje-

viti svou lásku k potomstvu a svobod, nežli když z nejdálnjší

ciziny pibírají si vymoženosti ducha .^ Naše intelligence že by ne-

rozumla tomu povznášejícímu symbolu karet? ínská ze je zrušena,

volným proudem duje do vlastí ryzí duch lovenstva, Zižka, kdysi

postrach národ evropských, pomocí ínského ducha podmaní si

hrav celý svt! >eská škola* ani v tom nepostehuje ohromného
pokroku a síly naší?



Rozhledy vnitní.

NOVÉ KOALINÍ MINISTERSTVO — UŽITÍ A ZNEUŽITÍ SOCIÁLNÍ OTÁZKY — MŽE ROLNÍK
A DLNÍK BÝTI MINISTREM? RAKOUSKÝ ARISTOKRATISM A VELKOKAPITALISM — PRO
HRAB TAAFFE PODAL NÁVRH NA VŠEOBECNÉ ALE NESTEJNÉ HLASOVÁNÍ? HÍB ZA
24 KREJCARV A KUFR ANARCHISTV VE VÍDNI — ROLNICKÁ SPOLEENSTVA A STATKY
RENTOVÉ — TROJSPOLEK A NÁVRH HR.TAAFFEA — SLAVNOSTNÍ PÍSAHA NOVOBRANCÚ —
KOALINÍ STRANY A STRANY PROTIKOALINÍ — VOLEBNÍ NÁVRHY RZNÝCH STRAN NE-
PIJATELNÝ — OPOSICE MORAVSKÝCH STAROECH A OSTATNÍCH ZBYTK BÝVALÉ
pravice: VRNOST K HR. TAAFFEOVI — VYJÍMENÝ STAV ZÁKON OBANSKÉHO

SATKU — MAARISACE UHERSKÉHO UITELSTVA — POMRY NA SLOVENSKU.

Napsali jsme minule, že politická situace stojí ve znamení soci-

ální Otázky; dva dni na to (l(>. íjna) zahájena íšská rada a prapor

sociální reformy vztyil — hr. Taaffe návrhem na všeobecné hlasovací

právo a na organisaci rolnictva. Avšak prvý úin návrhu byl, že máme
od 11. listopadu nové ministerstvo koaliní za pedsednictví kn. Windisch-

graetza. Ministrem vnitra je markýz Bacquehem, Falkenhayn zstal

ministrem orby jako hr. Schonborn spravedlnosti a Welsersheim zemské
obrany; noví jsou: Wurmbrand — obchod, Madeyski — vyuování,
Plener — finance, Jaworski — polským ministrem. Strach ped socialisty

srazil v koalici hr. Schonborna, jenž posud odporoval Plenerovi, Madeyski,

jenž r. 18S4 napsal knihu o státním jazyku nmeckém proti Wurm-
brandovi, zasedá se svým odprcem, klerikalism a liberalism se spolily.

Hrab Taaffe pejal 1879 ministerstvo, aby smíil národy, ale musil

oilstoupiti, že, porozumv znamení doby, užiti chtl tvrtého stavu k utu-

žení tch principií, pro nž po celou dobu nejvíce pracoval, k utužení

konservativných principií pomocí šlechty a zvtšováním pímého vlivu

koruny. To chtl i jeho návrh volební a dosáhl, co chtl, pes to že

ustupuje ; nebo postavil v elo nového ministerstva muže rozhodn konser-

vativniho a aristokratického, nové ministerstvo celé má rozhodn konser-

vativní vtšinu, ba je celé konservativní, nebo i lenové liberální levice

ze sociálního konservatismu poád víc a více padají do náruí konser-

vatismu politického.

Rozpoznání toto potvrzuje Taaffev návrh volební a jiné úkazy, jež

tm, kdo na situaci nepodjaté se dívají, musí býti srozumitelný. Podle
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návrhu Taaffeova, o tom nemže býti pochybnosti, utrply by ztrátu

asem všecky strany liberální, a v parlament samém liberalism ml by silného

odprce nejen v dlnictvu, nýbrž i v ostatních stranách hospodásky
i politicky protiliberálních. Kdežto by tedy strany liberální ve volistvu

i v parlament byly drženy stranami protiliberálními, zstala by kurie

velkostatkáská, t. j. aristokracie, ve svých nadprávích nedotknuta. Ped-
stavme si vnjší konstituní úinek takového seskupení stran : z rolník

a dokonce z dlník neberou se ministi, velkokapitalistická buržoasie

byla by bez rozhodného vlivu, tudíž by šlechta jediná mohla vládnouti

a vládla by tím více, že postupn poád víc a více vstupuje do úadv.

Mnoho se psalo o tom, pro vlastn hr. Taaífe podal svj volební

návrh. Chtl odvrátiti pozornost od výjimeného stavu v Praze? Chtl
rozbit strany? Chtl odstraniti národnostní spory, uvádje do parlamentu

dlníky? Chtl vyplniti spravedlivé požadavky dlnictva a vbec všech,

kdo posud byli zkráceni? K otázkám tm odpovídáme, jak jsme již ekli tím,

' že hr. Taaífe využiti chtl sociální situace k sesílení svých plán politických

a konstituních, resp. nekonstituních. To pece jasn ukazuje jeho návrh

na všeobecné, ale nestejné a nepomrné zastoupení. Arci že hr. Taaíle

nemohl nevidti, kam situace hospodáskou tísní spje; když se na trhu

v echách, jak posl. Pálífy dokazoval, híb prodává za — 40 krejcarv

a pár dvouroních vol za 24 zlaté, když rolnictvo se poíná hýbati,

když malý živnostník povstává, když malý úedník je nespokojen, když

dlnictvo hlasit se hlásí a když dokonce již v residenci císaov anarchisté

organisují své píšerné dílo — — tomu nerozuml by hr. Taaífe? Je

k tomu vbec velikého rozumu poteba? Hrab Taaífe tomu všemu dobe
rozuml, ale užiti chtl sociální situace podle starého rakouského receptu

»divide et impera«. V tom jeho a jiných mnohých je vina, jíž odstoupení
jeho nikterak nemže smazati.

Pravý význam Taaffeova volebního návrhu osvtlují velmi siln zárove
podané návrhy ministra orby, jimiž rolnictvo se má organisovati ve vlastní

spoleenstva podle vzoru spoleenstev živnostenských. Tmto spoleenstvm
dává se hned dalekosáhlý úkol druhým návrhem na zavedení statk rento-

vých, návrhem, jímž eliti se má zadlužení a pímo proletarisaci rolnictva.

Zadlužený statek rolníkv pevezme se od spoleenstva, viteli zabezpeí
se renta, dlužníkovi poskytne se možnost pozemky podržeti. Má se tedy

eliti agrárnímu sociaHsmu, jako socialismu vbec. Politický dosah návrhu
je patrný, by se na posud neukazovalo. Posavadní strany na prstech

mohou si spoítati, co pro n znamenati budou pevné organisace r;;l-

nické, kdo na n bude míti vliv.

Avšak trojspolek je prý proti návrhu Taaífeovu ! Tonoucí liberalism

nmecký nemá se již ani stébla zachytiti. Trojspolek nanejvýše je pro
návrh hr. Taatfea. Co pak nejsou dlníci vojáky? Mže se odpírati právo
volební tomu, kdo slouží císai? Mže obstáti všeobecná branná po-

vinnost, všeobecná povinnost berní bez všeobecného práva hlasovacího,

béz stejného zastoupení? K tomu návrh Taaffev sám dává odpov,
] stav na prvé místo mezi nové volie vysloužilce, kteí stáli ped ne-

pítelem, mají válenou medalii anebo jsou poddstojníky. A pro asi
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obnoveno bylo zárove slavnostní písahání novobranc, spoívající v tom,
že se pisahá ped vojskem sloužícím a ped nejvyššími vojenskými veliteli,

po pípad ped císaem samým? I to je proti trojspolku ?

Úinek TaaíTeova návrhu nemže prekvapiti —- buržoasie a ást
konservativc se shlukla, velkokapitál pijímá vedení aristokracie. Tak
vzniklo ministerstvo koaliní, ministerium bez programu, ale s pevným
cílem — naliti do TaafFeova volebního vína co nejvíc vody. Vodu tu

erpají ze staré konstituní studn liberální liberálové sloužící velko-

kapitálu a aristokraté sloužící reakci a Poláci sloužící obma mocnostem
tohoto svta. Proti koalici jsou všichni, kdo návrhem Taaífeovým by

získali a kdo schvalují jeho princip, tedy strana svobodomyslná, strana

staroeská moravská, Jihoslované, nmetí nacionálové, antisemité a ást
konservativc, již z encykliky papežské, vnované sociální otázce, více

se nauili než starati se o správní radu vídeských bank.

Do které míry strany a frakce protikoaliní srazí se v Šik oposiní,

nesnadno dnes pedvídati. Vtším dílem platiti bude: jaká koalice,

taková protikoalice — na obou stranách vnjší píiny spojení, na obou
stranách programová rznost a rozháranost. Rozdíly v podstatných

punktech programových jsou takové, že i mezi stranami slovanskými

nesílí se shoda, která by se spoleným postupem osvdovala. Jakoby

autonomie, jíž dovolávají se Slované proti centralismu, vadila i soustední
sil vlastních.

Návrh Taaffev ml úin také ten, že rzné strany podaly návrhy

své. Všecky chtí rozšíiti volební právo, ale všecky zstávaly za návrhem

vládním — vláda v Rakousku je liberálnjší než strany; jediné strana

svobodomyslná je pro upravení volebního práva ve smyslu stejného vše-

obecného práva hlasovacího. Avšak i návrh Baerenreitherv, aby obdrželi

volební právo ti dlníci, kteí jsou pojištni, i návrh Lienbacherv, aby

zízena byla pátá kurie voliská, i návrh, vyslovený dr. Mattušem se

již nehodí tak jako i starší návrhy na zízení dlnických komor; dlnictvo

jimi se nespokojí a právem ; nebo urovati pro dlníky uritý poet
poslanc, to znamená zastavovati vývoj dlnické a sociální organisace

vbec a to je princip, jenž hodí se velkostatkám, ale nikoli velikým

massám lidu. Massy ty nedají se odsouditi k nehybnosti, a kdo o to

usiluje, nemá pontí o vlastních úkolech sociální reformy.

' i| Pro návrh Taaffev vyslovil se vdce moravských Staroech dr.

Fandrlík; proti vládnímu návrhu postavila se strana staroeská v Cechách.

Tato nejednotnost taktiky staroeské neukázala se poprvé; pece dával

se jí výklad ten, že by slouení strany staroeské a svobodomyslné mohlo

se státi pedevším na Morav. Avšak stoupenci dra. Fandrlíka mají

docela jiný dvod pro svou oposici, než strana svobodomyslná; od-

stoupením hr. Taaffea ztratily zbytky staré pravice svého vlastního vdce
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a z toho, na mnoze osobního momentu, vyložiti teba obrat dra. Fandr-

h'ka, vládních Jihoslovan a všech, kdo práv stáli k hr. TaafFeovi.

V echách mezitím cítiti výjimený stav. Vláda stíhá i vydání

Havlíkových statí a vede si vbec s vehkou libovlí. Protahování

process zajisté jest úkaz nepotšitelný
;

jakož na druhé stran nemén
nepotšitelný je zjev, že se mezi obžalovanými vyskytli etní žalobníci

a pímo udavai. Budoucn snad již bude lze posouditi celou záležitost —
zdá se, že hr. Schonborn zstal ministrem také proto, aby process vlády

proti svobodomyslné stran mohl vésti dále.

V Uhrách Uberahsm slaví vítzství — císa zmocnil vládu, aby

pedložila parlamentu zákon obanského satku. Obrat ve smýšlení koruny

vštil pastýský list arcibiskupa Samassy, v nmž »ást« katolického tisku

se zakikovala a napomínala k lásce; »Magyar Allam« a »Vaterland«

mly plné ruce práce, aby ten »hlas proti Rímu«, jak jej listy liberální zvaly,

jaks taks vyložily — te nepokryt doznávají, že strana jejich je poražena.

Ostatn zákon ješt není ani pedložen, do sankce je pak ješt dlouhá cesta.

Proti zákonu obanského satku rozumí se všecky národy nemaarské
rozhodn se vyslovují netoliko z konservativního hlediska, ale i z národ-

nostního ; vždy i maarští liberálové zákona vydatn chtí užiti pro svj
šovinism národní. Jak vláda šovinism ten podporuje, vysvitá ze zprávy,

fže uitelstvo aradské zahájilo agitaci, aby do r. 1^96, do doby veliké

výstavy, všecko uitelstvo v Uhrách pomaarštilo svá jména; a vláda

hnutí toto, jak zpráva zní, podporuje.

Jaké v Uhrách jsou pomry zejména pro náš národ slovenský,

o tom dáváme slovo svému dopisovateli:

»Stálý stesk, zaznívající k nám ze Slovenska, je maaení. Nehledíc

k veejné správ, Školství a žurnalistice, jimiž už od r. 1867 od-

národování se provádí dsledn, v posledních dobách zejména i spo-

lenosí maarská jeví snahu, rzné národnosti, jak praví, slíti v národ
jeden. Hlavními stedy toho snažení jsou t. . kulturní nebo obecn
vzdlávací spolky (nejpovstnjší z nich: Felso-magyarországi kozmvelo-
dési egyesiilet), v jichž ele stojí osoby spoleensky význané; jednoho

z nich pedsedou na p. je hrab Gabriel Bethlen. Tm sdružením po-

savadní cesty jsou píliš zdlouhavé ; i nové zízení nucených státních

opatroven pokládají za nedostatené. Vyšly z nich tudíž návrhy na
hromadné vyvážení slovenských dtí mezi Maary, kryté lidumilnou

snahou, sirotkm opatovati výživu. Ukázalo se však, že domnlí sirotkové

byli bráni rodim žijícím a odváženi na místa, odkud díve nebo pozdji
prchali pro špatné nakládání, hlad nebo práci otrockou ; mnozí zhynuli

i mravn. V žup oravské i liptovské pi zdlávání seznamv dítek,

jež mly býti poslány do ciziny, došlo v kvtnu t. r. mezi lidem

k prudkému odporu.

Jiným polem innosti uvedených spolkv je maaení místních jmen.

Zejména zvolenská a novohradská župa byly jimi postiženy. Místo staro-

dávných slovanských názvv osad, ek, hor atd. na -ová, -ovo, -ika,

-Íko a p., úedn zavádjí se podle návrhv okresních » filologv* akademické
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novotvary na -háza, -szállás, -telep, -bánya, -falva atd., které v lidu ovšem
neujmou se nikdy, ale mapu slovenských ástí Uher mní nadobro.

Snahy takové nejsou ani hluboké ani seriosní, jak ukazuje na p.
valný sjezd lenv Hornouherského vzdlávacího spolku, konaný 11, záí
v Turanském sv. Martin, který za prachatrného úastenství skonil
úplným fiaskem ; ale pi neuvdomlosti lidových vrstev a mravní i hmotné
podpoe vládní díve nebo pozdji pece jen mohly by se státi osudnými
Proti odvádní dtí vydána byla v zim 1. r. v Praze slovenská brožurka

»Hlas k rodiom a tútorom slovenským*, prostonárodn osvtlující ne-

bezpeí celé akce; psobila vydatn mezi lidem, jak ukázalo se etnými
konkrétními pípady. Ale to vše není dost: píina tch zjevv leží

hloub, v chudob a prmrné neuvdomlosti i nevzdlanosti lidu, a pokud
ta nebude odstranna, nebezpeí nepomine. Také co se týe pedlávání
místních jmen, byl by již svrchovaný as, aby domácí znalci vydali

pesnou národopisnou mapu Slovenska s pvodními, správnými názvy,

jíž i cizin je velice potebí; mapy generálního štábu dosti dobe by

posloužily za základ.

Jinak veejnost slovenská ovšem se snaží využitkovati píležitosti,

kde by mohla upozorniti na nevýhodný svj stav nebo vzbuditi pro
zájem v Širších vrstvách. Známy jsou žádosti etných lidových shro-

máždní, protestujících proti snmovnímu návrhu na obanský satek,

aby národnostní zákon ústavy uherské byl provádn skuten ; známy
i snahy po solidárním postupu s Rumuny a jinými nemaarskými národ-

nostmi uherskými. Zvlášt župa gemerská s mstekem Tisovcem ukázala

se uvdomlou, což je zásluhou tamjší intelligence, která se neoddluje

od drobného emeslnictva a živnostnictva, nýbrž je s ním v stálém spo-

leenském styku a dsledn je pouuje i vzdlává, a na vnjšek ne-

presentuje se tak výhodn jako zejména veejné snahy v Turci.

A jako zde pod titulem otázky církevní, tak zas i jinde pi pí-

ležitosti literárního jubilea KoUárova šlo hlavn o projevy národní. Také
prbh tchto chystaných a zapovzených okázalostí je znám obecn;
Tur. sv. Martin a rodišt básníkovo, Mošovce, staly se tím znova smutn
povstnými. Potšitelnjší jest Kollárovské stipendium, jež na pamt jubilea

bylo založeno pro slovenské studující na školách stedních i vysokých.

Nedostatek vlastních škol vyšších ohrožuje v samém životním jádru

slovenskou intelligenci : kruh vzdlancv, odchovaných na slovenských,

nyní zrušených gymnasiích, stále se úží, a dorstající generace jen v do-

mácnosti slýchá rodné slovo. Proto konvent ev. církve peddunajského
okresu vykonal záslužný in, když se usnesl 22. srpna v Liptovském

sv. Mikuláši, že poátkem školního roku 1894—95 konen v Tur.
sv. Martin oteve nižší slovenské ev. gymnasium. Jednání o vc tu má
pounou minulost. Když roku 1874 slovenské stední školy byly zaveny,

vznikl hned návrh, aby se zjednala náprava. Ale až do 1890 zstal jen

na papíe, a teprve od tí let se uskuteuje penžními sbírkami. »Možno
si pedstavit vtší duševní lenost, « — praví sám národovec slovenský

v 63. . letošních Nár. novin — »než jaká z toho fakta na nás zívá?

Není to nevšímavost, neochota až híšná? Je-li pi takové neinnosti

oprávnno kvíleti a hmotiti na utiskování?* Posud je upsáno asi 80 tisíc
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zlatých, a schází tudíž asi 20 tisíc ješt do sumy zatím potebné; upi-

sování pak dje se tím zpsobem, že upsaná jistina zstává v rukou
dárcových aneb ukládá se ve spoiteln, je teda bezpena, a jen úroky
se platí skuten. Nebude-li se opakovati smutný zjev, který jiný ná-

rodovec konstatoval v týchž N. Nov. . 84, že totiž pední rodiny slo-

venské synv svých nedávaly do slovenských gymnasií, tak jako záhy

pestaly je posýlati i do eského gymnasia perovského, — chystaná

nová Škola bude asi míti žactva hojn.

Na jiném poli také se pomýšlí nahrazovati býv. Matici slovenskou

:

zakládá se totiž v T. sv. Martin »Museálna slovenská spolenos«, jež

má býti stedem populárn vdeckých snah archaeologických, národo-

pisných a pírodopisných. Museum národního »r)omu« je doasným
jejím útulkem. V ele podniku stojí ušlechtilý a uený katolický knz
Ondej Kme.

Literatura soustedí se hlavn na asopisy, vycházející skoro vesms
v T. sv. Martin. Msíník » Slovenské Pohlady« je z nich nejobsažnjší.

Lid však nemá dostatek stravy: jednak není, kdo by mu psal, jednak

není, kdo by vytištné rozšíil. Kruh starého stálého tenástva se úží,

a nového nepibývá. Je karakteristické, že nejhojnjší literaturou mládež

i lid zásobuje trnavský žid Adolf Horowitz.

Nevzdlanost lidu rodí chudobu, chudoba hlad, a hlad vyhání

z domu — do Ameriky. Je až úžasno stopovati ísla vysthovalcv slo-

venských : posud je jich za oceánem pes 150 tisíc. Nejvíce lidu sthuje
se z krajv západních (župa trenínská a nitranská) a ze severovýchodu

(Spiš, Šaryš a Zemplín). Vlastní chudý kraj neracionaln vzdlávaný, píliš

hustá populace, vykoisování pracovních sil od velkohospodáv a ná-

jemcv jsou asi hlavní píiny sthování, jehož moc státní posud zameziti

nedovedla. Slovenské kolonie americké ovšem ku podivu rychle pi-
cházejí k národnímu uvdomní; zakládají si kostely a školy, vydržují

knze, uitele, lékae, vydávají veliké noviny, jichž mají už nkolik, se-

stupují se v perzné spolky, kterých je také už znané množství, a co

hlavního a zjev pamtihodný: mnozí z nich z uspoených penz vykupují

si zadlužené usedlosti doma a asto i vracejí se na n — ale vracející se

uvdomlí Slováci nepinášejí národním snahám vlastn žádnou posilu,

ježto doma bu k spoleným zájmm vbec se nehlásí, anebo záhy
klesají v dívjší apatii.

Naproti tmto neveselým zjevm národohospodáským v poslední

dob jeden potšitelnjší upoutal pozornost: prmyslová výstava v Lip-

tovském sv. Mikuláši, zahájená 15. srpna t. r. Skvjí se na ní sice

vtšinou nápisy maarské — hned nad vchodem: »Iparkiállitás« — ale

to, co je tam vystaveno, je práce rukou slovenských. Mikuláš je sted
slovenského prmyslu

;
plody toho zíti i v zámožnosti mnohých tamních

rodin, mezi nimiž poloviní millionái nejsou ídkostí — jen že k ná-

rodním snahám ostatní intelligence práv ti zstávají dosti upjati. Velice

se chválí zejména rzné vystavené výrobky koželužské, kožešnické, alou-
nické a emenáské, které jsou jádrem Svatomikulášské produkce domácí.

V Praze, dne 11. listopadu 1893.

NAŠE DOBA I., 2. 9



Rozhledy zahraniní.

DVOJSPOLEK ZÁRUKOU MÍRU, NEBOf l-j-l=3 — POLITIKA NA ULICI —FRANCOUZOVÉ,
RUSOVÉ, POLÁCI — SÍLA DVOJSPOLKU — ŠPANLSKO PRO FRANCII A PAPEŽ PRO DVOJ-
SPOLEK — KRISE V ITALU : HLAD A OTROCTVÍ V SICÍLII — NMECKO A RUSKO : MI-

NISTR WITTE O CELNÍ VÁLCE A TOULONSKÝCH SLAVNOSTECH — VOLBY DO PRUSKÉHO
SNÉMU : LIBERÁLNÍ STEDNÍ STRANY SE DROBÍ — SEPARITISM A CESARISM V NMECKU

:

DALAJ-LAMA V UNIFORM — GLADSTONE — MINISTERSTVO DUPUY. MAC-MAHON A MI-

QUEL — BALKÁN I RUSKO NEBO RAKOUSKO ? — MIMO EVROPU.

V Paíži rozdával se za pobytu ruských námoník památný peníz

s heslem l-j-lz=3; této formuli Alexandr III. ve svém podkovacím
telegrame dal výklad ten, že sbratení ruského a francouzského národa
zabezpeí »Jak doufám « všeobecný mír, a president Carnot podkoval uji-

šuje taktéž, že oba národové pejí míru. A konen i ministr zahra-

niných záležitostí Develle v ei své, v Bar-le-Ducu pronesené, s nadšením
mluvil o pátelství ruském vida v nm záruku míru svtového. A po-

divno — i Vídeiiská »Presse« ví již v mírumilovnost dvojspolku, ale-

spo vidí záruku míru v tom, že Rusko v dvojspolku má silnjší ruku,

a Rusko prý opravdu peje si mír!

Slavnosti Toulonské mají však ješt jiný a dležitý význam. Jsou

netoliko dkazem, že psané smlouvy a spolky diplomat nejsou pevnjší

než spolky založené na skutených sympatiích národ, nýbrž dosvdují
práv i to, že národové mají již rozhodí slovo v politice zahraniní,

V Paíži a Toulon skuten na ulicích se dlala zahraniní politika —
je špatnjší než poUtika za zeleným stolem?

Sympatie a antipatie národ nejsou stálé. Co by ekli, kdyby z hrobu

vstali, starý Roztopin a Glinka? Rusové, kteí stáli v hlav »svaté alliance«,

dnes sbratují se s potomky tch, kteí na poátku století táhli na

Moskvu. Zapomenuta je Krimská válka, zapomenuty sympatie Francouz
k Polákm ; co dnes íká Floquet, jenž 1867 o výstav cara Alexandra II.

pivítal pokikem : Vive la Pologne, Monsieur ! Polský tisk v slavno-

stech Toulonských ml tžký oíšek a není pochyby, že dvojspolek na
taktiku Polák bude míti a již má znaný vliv; v Nmecku a v Halii Po-
láci usilovnji postupovati budou smrem oportunistickým.
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1 -j- 1 je skuten tolik co '.i, ba více než 3, hledíme-li na poet
obyvatelstva a tudíž na možnou vojenskou sílu; trojspolek má dnes

okolo V2i), dvojspolek ruskofrancouzský okolo lp.4 millionv obyva-

telstva. Arci nerozhoduje pouze poet obyvatelstva, nýbrž i Hnanní stav,

vvzbrojení, komunikaní prostedky atd. — ale na každý zpsob poet
obyvatelstva padá velmi rozhodn na váhu. Zejména v tomto pípad,
kde bží o vojáky ruské a francouzské, kteí v celém svt jsou uznáni,

což, jak známo, o vojsku italském nikterak neplatí. Tomuto faktu zejména

v Nmecku velmi dobe se rozumí a odtud tam ten nepokoj a snaha,

s Ruskem se dohodnouti.

K trojspolku arci poítati se mže i Anglie i Švédsko — Anglie

rozhodn je faktor nejvážnjší; avšak pro dvojspolek v nejnovjší dob
nastal obrat ve Španlsku, v ím nastal už díve. Francouzové vypí-

skali ped nkolika lety Alfonsa XII., když se vracel z Nmecka, dnes

Španlové dlají francouzskému vyslanci ovace za to, jak Francouzové

podporují Španly v Africe proti Maroku, jež zase podporuje odboj proti

španlské námoní tvrzi Melille. Papežská politika zejm nese se za tím cílem

získati si Francii ; Lev XIII. nesmíil se nadarmo s republikánskou vládou.

A Lev XIII. má v katolické hierarchii dost chápavých stoupenc; k nim

rozhodn patí Paížský kardinál Uichard, jenž ve své diecési naídil

' bohoslužby za ruské hosty. V nmeckých listech vidí se již dokonce spo-

! jení ímské a východní církve ohrožující ideu protéstantsko-germanskou —
Anglii v Nmecku nedvují, postaví se prý na stranu silnjšího.

Vyhlídky trojspolku blednou však pro Nmecko také finanní krisí

Itálie. Anglický admirál Seymour darmo se svým lostvem namáhal se do
Tarentu na — aj : nikdo v Evrop ani v Itálii z toho neml radosti

žádné. Itálie má jiné starosti než trojspolek. Evropským tiskem to trhlo,

když jsme se dovdli, že na Sicilii, té kdysi špižírn íma, panuje hlad

a otroctví — v dolech sirkových hoši 8—lóletí tlem i duší jsou za-

prodáni svým pánm — dlníkm, a oba zmírají hladv. Ministr Giolitti

rozvinul ovšem finanní plán,- ale ten se dlouho neudržel; povstal mar-
chese de Radini a v list daném volim nemožnost Giolittiho plánu

dokazuje: nelze v cizin kupovati italské renty — proto že práv není

penz, a zlato, jímž platiti se má za dovoz, také nestaí. Ješt ped rokem
ministr Giolitti nenil strach o státní hospodáství, nyní již pipouští, že

je a bude znaný schodek. Ale finanní plány jsou slabé. Da z ddictví

mnoho by nevynesla — snad 7 milion, progressivní da z dchod nedá
se tak rychle zavésti a clo ve zlat nedá se vybírati, nemá-li poškoditi

všecek obchod — deficit se neuhradí ! Avšak Itálii nehrozí jen finanní
! tíse — tíse ta je symptom tžké nemoci vnitní. Itálie je strašn
zcentralisována — provincie a obce jsou bez innosti a podnikavosti

a tím centrum hyne; italská bureaukracie je neinná a jak process

banky ímské ukázal i zkažena — na koho tedy má se stát v pípad
války spolehnouti? Vojsko jen s tíží se udržuje na výši, na kterou bylo

velikými obmi pivedeno — již nyní z nedostatku penz upotebují se

válené zásoby po léta nastádané. Jaká však bída panuje, toho dkaz
nejsou jen zmínné sicilské pomry, ale fakt, že do roka na sta malých
domká exekvujícím fiskem se nií, proto že nemohou zaplatiti da

9*
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l'/o liry! Celkový deficit pak iní již dnes 100 millionv. Rudini žádá

pro úhradu nejvtší obti — na vojsku?

Rusko a Nmecko poád vyjednávají o celní dohod. S obou stran

se ujišuje, že shoda je žádoucí, a vyslovuje se nadje, že se také stane.

Zajímavo je, že ruský ministr financí, Witte, pokládá celní válku s N-
meckem za politickou, nikoli za hospodáskou. V rozmluv, již s ním
ml p. Harden, zajevši k nmu na interview z Berlína, p. Witte pro-

hlásil, že válka Rusku nevaln škodí, leda nkolika velkostatkám ; ale

peje si dohodnutí z politických dvod, aby národové ruský a nmecký
nepohlíželi na sebe nedviv. Pan Harden se pana Wittea otázal, ne-

uškodí-li té mírumilovné nálad slavnosti Toulonské — nikoli, odvtil

p. Witte, v Rusku není žádné strany, která by do opravdy chtla válku—
jako jiné státy i Rusko má práce dost samo s sebou. Rusko chce pá-
telství i s Nmeckem i s Francií »nic jiného si nepejeme «.

V Prusku volby do snmu dopadly pro liberální strany neskvle.

Není pochybnosti, že i v Nmecku posavadní veliké strany liberální kle-

sají, jako v Rakousku. Práv vyšla statistika voleb od r. 1887 a z té

vysvítá, že politický interess v Nmecku poád více a více klesá, pokud
totiž pi všech volbách vždy menší a menší poet voli své volební

právo vykonává. Za to rostou strany radikálnjší, sociální demokrati,

antisemité a jihonmecká strana lidová.

Listy nmecké, držící s Bismarckem, vykládají vc »novým kursem«,

jakoby nmecký panovník svým poínáním znechucoval politiku. Jisto je,

že na jihu separatism siln se ozývá. Na snme bavorském liberál Hebel

pidal se úpln k vývodm socialisty Vollmara, jenž íšské politice vy-

týkal caesarism a absolutism. » Nesnáší se s naším federalistickým a mon-
archickým citem, aby se v hlav íšské vlády vždy více sílila choutka

po absolutismu. Kdyby se pokus v tom smru opakoval, jsem pesvden,
že se brzy ukáže, jak jihonmecký lid všecek proti tomu se bude brá-

niti.* Berlínská hlásná trouba Bismarckova dovedn na významný tento

projev ukázala a dovolávajíc se píkladu Ludvíka XVI. koní touto pro

berlínské a nmecké tiskové pomry charakteristickou vtou: » Pokus,

postaviti dnes vladae na tenký sloup — dole hemžící se, nicotné množství

a nahoe osamlý dalaj-lama v uniform, takový pokus by se nezdail

a pochoval by se služebníky i pána.« Nespokojenost a nesvornost v N-
mecku vihled roste; »nový kurs« na vci ješt nic nezmnil. Císa
sám te zmenšil rozpoet na lostvo.

Ale i jinde nespoKojenost propukuje. V Anglii proti Gladstoneovi

ve vlastní stran zdvihá se oposice ; zejména frakce sociálním reformám

naklonná žádá reformy radikálnjší. Podobn i ve Francii hýbají se radi-

kálové ; ministerstvo schváln svolalo parlament, aby pedložiti mohlo nové

komoe svj plán pracovní. Zatím slavnosti Toulonské pisply k sesí-

lení nynjší mírné vlády. Rusové pipíjeli na zdar republiky, a slavnostní

poheb maršálka Mac-Mahona a soustrastné projevy monarch pijaly

se obecn s nejvtším klidem— netoliko ve Francii, ale i ve státech mon-
archických republika francouzská poíná se pokládati za normální stav,

smíil se s repubUkou nejdležitjší a nejvtší monarcha papež. Mac-
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-Mahonovo monarchické prešidentství je ve Francii zapomenuto. Na druhé
(Stran v Berlín zapomnli, že ministr Miquel r. 1850 jako student psal

'Marxovi, že je atheista, komunista, anarchista pracující pro terror —
toto odhalení Bebelovo v Kolín neuinilo velikého dojmu.

Na Balkán zdá se ruský vliv se sesílil v Caihrad proti anglickému.

V Bulharsku politika Stambulova se udržuje, v Srbsku živji než ped
tím vede se diskurse o to, má-li zem podléhati vlivu ruskému nebo
rakouskému. Sympatie k Rusku odkrytji se projevují a kritisuje se osteji

uherská a hlavn bosenská politika národnostní. S tím souvisí, že listy

Vídeské v posledních týdnech zpozorovaly velkosrbskou propagandu.

V zemích mimoevropských zaznamenati status quo na bojišti jiho-

americkém. V Africe Francouzové i Angliané postupují proti domo-
rodcm, onino v Dahomey, tito proti Matabelm ; Matabelové byli pora-

ženi. Že Spanlové z Melilly postupují proti Kabylm, již jsme oznámili.

V Praze, 11. listopadu.



Rozhledy sociální.

TERRORISM — STÁVKY MEZINÁRODNÍ — KONGRESS KOLÍNSKÝ — AUTONOMIE A SOCIÁLNÍ
REFORMA — PROGRAM FINSKÝCH DLNÍK — ITÁLIE BEZ SOCIALISMU, ALE SPOLKY
SICILSKÉ — MEZINÁRODNÍ OCHRANA ŽIVNOSTENSKÁ — »VOLNÁ PRÁCE « V ANGLII — DL-

NICTVO PRO NÁVRH TAAFFEV— DOMKY ÚEDNICKÉ A DLNICKÉ VE VÍDNI.

V Barcelon terroristé v divadle do obecenstva hodili pumu —
22 osob bylo zabito, 40 ranno. Bídný in pomstiti prý ml anarchistu

nedávno odpraveného. V Londýn chystal se pumový útok na parlament,

ale zloin v as byl zamezen, podobn jako ve Vídni anarchisté záhy

byli dopadeni.

Sociální demokraté postupují všude poád jednotnji, organisace

dlnictva stává se den ode dne mezinárodnjší. K organisaci té patí

dnes v prvé ad také souasné stávky; na druhé stran ovšem i pod-

nikatelé utvrzují své dávné mezinárodní sdružení. Veliký píklad takové

stávky byly v minulých týdnech stávky hornické.

V Anglii stávkovalo do 18. íjna pes 270.000 horník a píina
stávky nebyla jiná, než že podnikatelé znan snížili mzdy, které byly

od r. 1888 stouply. Od konce íjna vtšina horník zase pracuje, a to

za starou mzdu a za slib zvýšení. Pracující ás odvádí ovšem ze své

mzdy poplatek k vydržování tch, kteí ve stávce pokraují, tak že práce

jednch umožuje pokraování ve stávce druhých. Stávka anglická však

ani pes ohromný poet stávkujících horník neúinkovala. Horníci

anglití zaali totiž stávkovati koncem ervence a teprve poátkem msíce
záí, když odpor anglických horník již utuchoval, pestali pracovati

horníci v severní Francii a ješt pozdji v Belgii, takže stávka pro svoji

posloupnost nemohla na trh uhelní míti vážného vlivu a nedonutila ani

podnikatele, jimž pomáhaly policejní úady zatýkáním a kazatelny (biskup

Liverpoolský) výitkami, k zamýšleným ústupkm. Nkteré referáty, jež

nechceme nijak nazvati pravdomluvnými, tvrdí, že prý horníci neodhodlavše

se ke stávce souasné, mimodk podlehli vlivu agent podnikatelských

ve svém vlastním stedu.

Vážný projev dlnické organisace spatovati dlužno i v kongressu

nmeckých sociálních deniokratS- v Kolíne n. R., ukoneném 28. íjna.

Sjezd vnován byl vnitnímu utužení strany sociálních demokrat a tak-
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tickému postupu, stanovenému v Curychu. Usneseno: 1. Pi agitacích

po venkov nedotýkati se otázek nábožensk\'ch, leda nejvýš opatrn,

a nepopouzeti duchovenstva proti sob; 2. vyloueny butež snahy antise-

mitické (nejedná se o jednostranný boj proti židovskému vykoisování,

nýbrž o vykoisování lovka lovkem vbec) ; 3. vláda vyzve se, aby

zavedla statistiku nezamstnaných ; 4. žena pipuštna budiž k živnosten-

skému dozoru; 5. 1. kvtna zastaviž práci jen ten, kdo tak mže uiniti

beze škody ; 6. budiž Šíeno porozumní pro organisaci dlnických spo-

leenstev a každý dlník budiž lenem dlnického spolku, pokud mu to

není na Škodu.

Píští sjezd bude svolán do Norimberku s programem o zemdl-
ských dlnících, malorolnících a sociální demokracii.

Ochranné politiky dlnické hledí si v Nmecku nejen státní zákono-

dárství (zejména pojišovací), ale i svazky samosprávných obci. Tak
I zídila msta Stutgart a Kolín n. R. a zizují msta Lipsko, Berlín,

' Mohu a Mnichov tak zv. mstské dlnické úady, jež dle výkaz zpro-

stedkují práci pro dlníky a dlnice, pro osoby služebné, uedníky atd,

-Mstský pracovní úad v Kolín n. R. zvláš má dobe vypracovaný ád,
rychlost výkazní statistiky, laciné annonce v listech (za 10 fenig) a pesný
poádek v úadování.

I v Rusku mohutní organisace dlnická. Nejnovji konán kongress

delegát všech dlnických spolk fmskýeh v Helsingforsu. Na sjezdu vy-

pracován byl program domáhající se rovného volebního práva pro dl-
níky pi volbách politických, zákonného stanovení desetihodinné doby
pracovní pro všechno dlnictvo industrie a živností, nuceného a bez-

platného školství národního, usnadnní pachtovních a upravení agrár-

ních pomr, úastenství dlnických spolk pi provádní kontroly

živnostenskými inspektory konané, zaízení státních dlnických spoiteleii,

dokonalé úední statistiky dlnických pomr ve Finsku, zavedení nuce-

ného pojišování pro nemoc a úraz, zmny daového systému v jednotnou

da z dchod, zakládání odborných spolk, vzdlávání dlnictva vy-

uováním, pednáškami atd. na útraty státu. Tento pozoruhodný program
linského dlnictva bude nyní pedložen zemskému snmu v Helsingforsu,

Itálie honosí se, že nemá socialismu — ale Itálie má hlad a troj-

spolek z toho má strach. Obzvlášt na Sicilii pozorovati silnjší hnutí

ve spolcích dlnických. Dle zpráv ítají organisace dlnické na Sicilii

kolem 380.000 len leny nejsou však pouze dlníci, nýbrž i rolníci,

majitelé pozemk, emeslníci, ba i úedníci a obchodníci. Sicilské spolky

(fasci dei lavoratori) nemají socialistických tendencí, jak pohodln bylo

napsáno. Pravda, že sám jeden z vdc jejich prohlásil, že prý ani n-
kolik set lidí nelze mezi lenstvem nalézti, kteí by stáli na socialismu.

Sicilské spolky jsou pouhá sdružení k vynucení píznivjších podmínek
životních, vyšší mzdy, lidštjšího nakládání atd. Spolky mají také úel
vzájemné podpory, pojišování, zmírnní tíhy berní, dobývání spravedl-

nosti atd., nejsou však ochotny k násilnostem a nestojí prý se sociali-

stickými spolky pevniny v žádném spojení. Pes to však vláda italská

užívá proti nim prudkých prostedk (zatýkání, zákazu tení novin v ka-

sárnách atd.).



136

Pro mezinárodní ochranu vlastnictví živnostenského prohlásil se

letošní valný sjezd nmeckého spolku pro ochranu živnostenskou, kterj'

v polovici msíce íjna v Norimberce zasedal a který se usnesl, že ne-

vyhnutelno jest pipojiti se k mezinárodní unii na ochranu živnosten-

ského vlastnictví a že nutno pracovati k jednotnému vypravení ochranných
zákon tomu sloužících. Proti dlnickým organisacím ochranným zmáhá
se v samém ln dlník reakce, pracující pímo do rukou velkokapitalismu.

Koncem íjna sešel se v Londýn velký kongress spolku volné práce

(Free Labour Association), jehož úastníci ohlašují boj proti velkým

organisacím Trade Unions, které mimo jiné umožují i stávky. eníci
kongressu inili prudké výitky jednotám Trade Unions, jež prý tyranisují

dlníky neorganisované. Úelem spolku »Volné práce« jest, vymaniti

dlníky z poruenství nynjší veliké organisace, obmeziti a dle možnosti

i odkliditi stávky, dáti dlníku možnost, aby zvláštní, s podnikatelem

uzavenou smlouvou mohl se vzdáti zákonného nároku na odškodnní
v úrazu (!) atd. Praví se, že toto spolení »Volné práce« od podnikatel
bylo zosnováno.

V našem soustátí je nyní vynucený klid. Dlnictvo eské stíženo

jest výjimeným stavem a jen ve Vídni a v Brn jest volnjší ruch,

zejména pro pímé, rovné a všeobecné hlasovací právo. Pro návrh

Taaffeiiv vyslovilo se dlnictvo na mnohých místech a svými orgány,

pijímajíc vládní pedlohu jakožto prvou splátku velikého dluhu. Proti

návrhm Baernreitra, Lienbachra, MattuŠe a j. dlnictvo se vyslovilo

rozhodn.
Pozoruhodný návrh uinn dr. Friedjungem a soudruhy vídeské

rad mstské, dle nhož má se aspo z polovice výtžku z prodaných

fortifikaních pozemk utvoiti fond, ze kterého se na obvodu Vídn
stavti budou domky s malými lacinými byty za inže takové, aby kapitál

prostavný zúrokován byl
2Y..*'/o-

Byty sloužiti budou nejchudším úed-
níkm a dlníkm vídeské obce, a pokud prostedky staí, i pro jiné

dlnictvo. Úroky mají se vynaložiti na stavbu nových domk téhož

druhu. V. Ch.



Srbsko a Balkánský spolek.

Srbsko od delší doby stojí v popedí politického interessu zejména také

v Rakousku, i není tudíž nevas všimnouti si pelivji pomr v této

zemi a zárove posvítiti na pomr její k ostatnímu Balkánu a tím

k Evrop. K tomu úelu volíme si politicko-historický spisek professora

blehradské veliké školy V. Karie nedávno vyšlý pod hoejším nadpisem.

Volíme si spisek proto, že jednak autor prokázal svou znalost své otiny

a její historie již díve obšírným spisem, a pak proto, že spis professora

Karie vrhá silné svtlo na pomry a tužby balkánské.

Myšlénka Balkánské konfederace je již dávno pedmtem politických

úvah; v Srbsku myšlénka práv v nejnovjší dob se ujímá ve formách

rzných. Abychom nesahali daleko do pamti : na sklonku minulého roku

pedseda pného napredackého ministerstva Milanova Piroanac politi-

ckému svtu pedložil plán Balkánské konfederace, která by se postavila

pod vedení Rakousko-Uherska. Nyní vystupuje muž, nemén povolaný

s touž myšlénkou, by v podrobnostech rozdílnou.

Základní myšlénkou Kariovou jest, že malé státy balkánské, každý
sám pro sebe, nemohou obhájiti své nezávislosti proti mocným veleíším

(sousedním, rakousko-uherské i ruské; že ob ty veleíše mají jen jeden

cíl: jednak rozšíiti svou moc dále na jih na Balkán, podrobiti si je

více mén, jednak opanovati Caihrad. Aby tedy malé státy tyto, Srbsko,

Bulharsko, ecko, Rumunsko a konen i — Turecko, obhájily svou

samostatnost, nezávislost, umožnily pravidelný vývoj svj národohospo-
dáský, kulturní, duševní, musí se úže spojiti : ve vidinách vvstupuje

federace balkánských národ, ba i spojení jihoslovanských kmen. Bolestn

,

vzpomíná si spisovatel s jinými vlastenci srbskými, jak díve za tureckého

panství Srbové, Bulhai i ekové mnohem si byli bližší, mnohem užší

byly styky, než dnes, když tito národové utvoili své státy; a jak dnes

tyto státy i tito národové stále vedou mezi sebou boj, jak rozrušeny

jsou nyní mezi nimi úpln všeliké svazky, a jak práv souasn roste

vliv velmocí.

Jaké cesty vedou z dnešních rozháraných pomr, jak možná sblížiti

opt rozvadné dnes národy, jak utvoiti federaci, o tom uvažuje Kari,
i klade si pede vším otázku, které státy balkánské mohou dnes uzavíti

spolek mezi sebou a utvoiti takto základy sdružení všech stát i národ
balkánských. Pro spisovatele pak zní otázka, s kterými státy Srbsko
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mže uzavíti spolek a jak Srbsko mže položiti základ balkánské federaci.

Jiný bulharský neb ecký politik mohl by ovšem tázati se, možno-li
s dnešním Srbskem uzavíti spolek, a byl-li by nadjný spolek ten za

dnešních zbdovaných hospodáských i finanních pomr Srbsko ovlád-

nuvších. Ale pro našeho spisovatele otázka ta patrn neexistuje, aspo
jí nepoložil.

Kari uvažuje pedn tedy o spolku Srbska s eckem a jeho pravd-
podobnosti. Zcela správn soudí, že musím nejdíve poznati dokonale
souseda, se kterým se chci spoliti : líí tedy proto co nejúplnji hlavn
na základ rzných francouzských a nmeckých spisovatel, uených
i politických pozorovatel dnešního ecka, stát i lid ecký, pomry i po-

vahu jeho. Obraz nartnutý jest nanejvýše mraný, temný. Poznáváme,
že spolek Srbska s eckem není možný ani žádoucí; nemožno, aby pi
veliké nenávisti ek k Slovanm spolek srbsko-ecký, i kdyby se uzavel,
byl jádrem federace slovanské. Úel balkánského spolku byl by defensivní,

zajistil by dnešní hranice stát spolkových, ukládal by tedv lenm jisté

obti, ústupky. ekové by musili vŠem pravoslavným národm piznati

jich jazyk v církvi, všude v Makedonii, zíkati se tedy veliké ideje pan-
hellenské. Ale ekové by chtli spolek jen ad hoc, než dobudou všeho

svého ideálu politického, a nechtjí spolku balkánského, jenž by piznával

všem lenm svým i všem kmenm slovanským jich národní i církevní

samostatnost i nezávislost.

Kari, když byl dovodil nemožnost spolku srbsko-eckého jakožto

jádra píští federace balkánské, pistupuje k otázce o spolku mezi obma
slovanskými státy balkánskými, mezi Srbskem a Bulharskem. Úvodem
konstatuje rzné hlasy veejnosti srbské i bulharské, které se nesou za

smíením obou sousedních národ, ukazuje na pátelské styky mezi d-
stojníky srbskými i bulharskými na hranicích srbsko-bulharských. Ne-

šastná »bratrovražedná « válka r. ISS,") byla více mén následkem Sv.-

Stpánského míru, jimž se dostalo Bulharm všeho, Srbm pak, kteí

se vykrváceli ve válce s Turky, leda drobt, následkem tedy žárlivosti,

evnivosti roznícené sjednocením Východní Rumelie s Bulharskem a pod-

ncované cizí politikou, která chce jen balkánské státy seslabovati a tím

zpsobem v podruží ^udržovati. Zájmem obou velmocí, jichž sféry na

Balkán se stýkají, sbíhají, kižují i zápasí, bylo vždy jen zadržovati

vzrst a vývoj národ i stát balkánských, rozdlovati hlavn od sebe

Srby a Bulhary, proto se oba brati proti sob popuzují a udržují

ve stálém nepátelství. Kari proto pimlouvá se za smíení i spojení

obou národ, on proto vyvrací výtky inné Srby Bulharm, jako že

Bulhai sami si nevybojovali státu, než že jim jiní, Rusové, ho dobyli, ukazuje

právem na energickou práci Bulhar za vývoj školství, na energický boj

o nezávislost církve a o samostatnost její naproti eckému patriarchátu, jak

Bulhai se pipravovali k ízení vlastního státu, a jakých pokrok se za

krátké doby své samostatnosti již dopracovaU. » Bulhai na všech polích,

na kterých se projevuje státní i národní život, ukázali takové úspchy,
že se sotva mže pomysliti, že jsou to v práci v záležitostech státních

novákové. I sama vnjší politika, kterou vedou, ukazuje toHk dovednosti,

tolik stízlivosti, tolik hybnosti i tolik rozumu i zárove odvážnosti, kolik
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se mže hledati jen u velikých i kulturních národ, kteí mají již po

vky život státní. I vnitní i vnjší prací svou dokázali, že zcela pojímají

úkol moderního, národního státu, který má úel uskuteniti národní ideji

bulharskou.* Mínní Kariovo o nynjším riditeli bulharské politiky, jak

vidno, je naprosto odchylné od mínní u nás bžného. On pokládá

Stambulova za prvního státníka na balkánském poloostrov. Narážeje na

pomry dnešního Bulharska k jeho osvoboditeli, pipomíná pomry ruské

diplomacie k srbskému knížeti Milošovi. ed, Mijatovi vydal totiž ne-

dávno v »Spomeniku« (sv. XVII.) srb. král. akademie zprávy prvního

anglického konsula, plukovníka Hodgesa u srbského knížete Miloše. Do-

ítáme se v ní o vlivu ruské diplomacie na Srbsko, jak se míchala i do

vnitních pomr srbských. Ctme, jak kníže Miloš jednou siln rozhorlen

Hodgesovi ukázal, jak se k nmu zachoval zvláštní vyslanec cara Miku-

láše; tento totiž žádal, aby Miloš zavedl poádek zákonitý v Srbsku

a ústavu Ruskem navrženou ; konen hrozil, ponvadž Miloš i s jinými

státy ml styky, zvlášt pak s anglickým konsulem, že car Mikuláš jemu

odejme Srbsko a pošle jej do Sibie. Nechceme ovšem omlouvati samo-

vládného poínání vyslance ruského — leželo v povaze lidí doby Mikulá-

šovské, a konen lidé tito doma se ke svým gubernátorm také ne-

chovali zdvoileji; cara pak i jeho dvrníci pokládali za vrchní hlavu

pravoslavného východu, knížete srbského tedy prost za vasalla. A pomry
v Srbsku byly tehdy velmi rozhárané, ekala se vzpoura proti samo-

vládnému knížeti — jak byl samovládný Miloš, vidti z toho, ,že chtl

monopolisovati obchod se svinmi ve svých rukou ; žádala-li velmoc

nkterá, a žádaly tak i ostatní, aby zaveden byl poádek zákonný
v Srbsku, nebylo to zajisté na škodu Srbsku. Urážlivé, panské vystupo-

vání práv ruské diplomacie ovšem odpuzovalo panovníky i státníky na

svou samostatnost žárlivé, a skuten vždy nejvíce škodilo Rusku. Západní

diplomaté jsou daleko dovednjší, a dovedou malým potentátm lépe

hovti : i zástupce Velké Britannie, Hodges prosil Miloše, aby sml
býti pítomen zasedání skupštiny, ale když zpozoroval, že by to knížeti

nebylo milé, ihned svou žádost odvolal, on zástupce íše na moích pa-

nující, soupeky Ruska. O byl on chytejší, moudejší i dovednjší nad

vyslance Mikulášova. Kari poukazuje na to, že práv jako tehdy si po-

ínali zástupcové ruští i v Bulharsku nov osvobozeném. Kari neštítí

se ani omlouvati násilí Stambulovem užívané
;
pravdu má ovšem ka,

že i v Srbsku »za posledních 15 let prolilo se více krve než za

Stambulovské vlády v Bulharsku. Více se krve prolilo i za krátké vlády

nejsvobodnjší ústavy v Evrop, která jest v Srbsku v úct. A co jsou

násilné prostedky vlády Stambulovské proti onm, jež musil poctivý,

snaživý i dobrý lid v Srbsku snášeti pod vládou od r. 18G9? Rozdíl

jest jen ten, že pod tak zvan3'mi násilnými prostedky Stambulovské

vlády Bulharsko se zvedalo a mohutnlo, kdežto Srbsko pod pomry,
které v nm zavádli jeho moudí státníci, klesalo a seslabovalo se uvnit

i zvení.

«

Nám se arci zdá, že srbská krev nesmaže krve bulharské — a
víme, že se v Bulharsku nedalo vždy panovati v » rukavikách*.
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Sblížení, ba spojení Srbska i Bulharska k spolené obran svých zájm
pokládá Kari nejen za žádoucné. než i za nutné pro samostatný vývoj

obou národ i stát. Nicmén piznává, že takýto spolek nemže dnes

býti ješt ani pedmtem jednání. Jen tolik mže se za žádoucí prohlásiti,

že se intelligence obou národ má sblížiti, že oba národové mají se co

nejlépe, nejdokonaleji poznávati. A tu má velikou úlohu spisovatelstvo,

literatura.
'' Jazykov jesti dnes již literární spojení mezi Chrvaty a Srby. Jen

písmo je ješt dlí. V Srbsku a podobn v Chrvatsku každý žák stední

Školy musí umti latinkou a cyrilikou ísti i psáti. » Proti tomu do-

konanému faktu je to«, dodává spisovatel, »že se ješt tu ondy nadhodí

otázka : jsou-li Chrváti species Srb, kteí by mli býti genus, aneb

Srbové species Chrvat, kteí by byli genus, prost anachronism, který

v nedaleké budoucnosti se bude jmenovati prázdným, ne-li hloupým.

«

/
Práv tak vidti, že i Slovinci rychlými kroky blíží se tomu, aby

< se sjednotili jazykov s »Chrvaty ili Srby«. Knihy chrvatské i srbské
' nalézáme u každého intelligentnjšího Slovince. Chrvatské noviny pHnášejí

tu ondy slovinské lánky, slovinské pak chrvatské lánky.

Podobné hnutí za literární jednotou, které dokonáno již mezi

Chrvaty a Srby, živ pak proudí dnes u Slovinc, myslí spisovatel, že

se poíná již pociovati u Bulhar. Spisovatel odkazuje na jakési opravy

v pravopise. Sblížení jazyk a literatur eká zvlášt od vlivu západo-

bulharských i makedonských náeí, z nichž mnohé lexikální zvláštnosti

spolené aneb blízké srbským se pijímají do bulh. spisovného jazyka.

Myslí též, že by srbští spisovatelé lecíms mohli své lexikon obohacovati

od Bulhar; práv jako se jazyk srbský vdecky povýšil prací Chrvat,

kteí dnes jsou »našimi soupei ve vdeckém vzdlávání srbského jazyka*.

Ke konci obírá se spisovatel ješt otázkou, kterou Srbové i Bulhai

budou jednou musiti ešiti, totiž ku kterému »carství« se mají pidati,

východnímu-li »carství'f ili mají se úpln odevzdati »carství« západnímu.

Posud se mezi obma kolísali. Východ a západ jsou dva svty, dva

tábory sob více mén nepátelské. Antagonism mezi obma jest tím

vtší. ím je vzdlanost na západ vyšší. Pro našeho spisovatele není

pochybnosti o tom, že by bylo výhodnji pro Srby i Bulhary pejíti na

stranu západní Evropy. »Ten pechod uinil by lehím i jejich spolek,

ba i spolek Balkánský. Vyrovnání se západní Evropou zajistilo by Srbm
i Bulharm existenci, usnadnilo by jim pokrok i vývoj již tím, že by

I

jednou pestah se kolébati. Úplný pechod na západ i úplný rozchod

s východem dokonal by se ovšem teprve pijetím latinského písma i nového

kalendáe se strany Srb i Bulhar . . . U západních katolických kmen
jihoslovanských zaveden by byl pak asi slovanský jazyk do liturgie •. . .

Srbsko i Bulharsko by byly jádrem balkánského spolku, ten by mohl
býti i základem politickému sblížení všech jižních Slovan . . . Tehdy,

až by se od Triglava až do erného moe dokonalo úplné sjednocení

Y pravopise, v kalendái i v církevním jazyce liturgickém, možná, že

i nejsilnjší sjednocení v spisovném jazyce i v literatue, tehdy zajisté by

se objevil i pocit poteby za jakýmsi užším, politickým sblížením. A tento

pocit by nemohl zstati bez výsledk, když by se jižní Slované ukázali
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západní Evrop ne jako quantité négligeable, aneb jako »peuplades, qui au

lieu de s'entendre ne pensent qu'á se vaincre«, než jako jedna kulturou

i cítním sjednocená národní massa 15 million duší. A s tou by zá-

padní Evropa musila poítati . . .«

Z této bujné fantasie probouzí se však brzy spisovatel k trudným

pomžrm pítomným i projevuje, že jest ho daleka i myšlénka uiniti

jakýsi positivní návrh na zízení Balkánského spolku. Ukazuje hlavn na

Eridino jablko srbsko-bulharské, na Makedonii. Tomu tžkému oíšku
se spis. obratn vyhýbá, tento » gordický uzel« balkánského poloostrova

zastrkuje, -ale nerozetíná. On pokládá Makedonii za ást íše turecké

a proto navrhuje, aby i Turecko pistoupilo ke spolku srbsko-bulharskému.

Bez Turecka nemohl by spolek býti balkánským. Tureckou íši, její

hlavní msto, a pro n i existenci obnovených malých stát, Bulharska.

Rumunska i Srbska ohrožuje nyní severní velmoc. Srbsko i Bulharsko

[mají sice pro své souplemenníky v Turecku veliký zájem na této íši,

ale nemají pece žádných nepátelských úmysl na Caihrad. Rovnž
•Turecko pestalo býti nebezpeným Srbsku i Bulharsku. Pomry mezi

[tmito nkdejšími nepáteli radikáln se zmnily. Pomry jsou dnes

•takové, že až se úpln dorozumjí, nebude pro Srbsko i Bulharsko

dležitjší úlohy, než všecky své síly soustediti na to, aby se v Cai-
'hrad nezahnízdila silná moc, jmenovit ne Rusko. Nesvornost národ
Balkánských vždycky volala na poloostrov cizí moc a cizího dobyvatele. —
Bez Caihradu žádný dobyvatel nemohl upevniti se nikdež na poloostrov

na delší dobu. — Kdykoliv byl Byzant slab, bylo dobe pro Srby i Bul-

hary; a když sesílil Byzant, nastaly pro n nešastné doby. Srbsko

i Bulharsko mají jen snažiti se, aby jich souplemenníkm zajištn byl

úplný kulturní vývoj, autonomie v církvi a ve Škole. Takým zpsobem,
myslí spisovatel, že by i evnivosti Srb i Bulhar v Makedonii byl

ulomen hrot.

A spisovatel mluví obšírn o ustrojení politických pomr na Bal-

kán, mluví vlastn pece jen o balkánském spolku neobjímajícím celého

poloostrova, než jen jižní a východní jeho ást; západní ásti Balkán-

ského poloostrova úpln vynechal, o albánských aspiracích ani slovem se

nezmínil, sousední Bosnu i Hercegovinu úpln pominul mlením. Pro?
Aby Srbsko zaujalo vážné postavení na Balkán, aby Srbsko bylo

žádoucím spojencem balkánských stát, bylo by první podmínkou, aby
bylo silné, mocné. Z obrazu Kariova dalo by se usouditi, že Srbsko

nebude Piemontem Balkánským, ale Egyptem . . .

Historie Balkánu pouuje s- dostatek, jak v rzných dobách Srbsko

a Bulharsko zápasily o hegemonii — zápas ten trvá a práv v naší dob
zase úsilnji se vede. Kdo podrží vrch? Silnjší — silnjší netoliko

hospodásky, ale mravn a intellektueln. y. T.
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Karol Hynek Macha i bajronizm czeski, Napisal Maryan Zdziechowski.
W Krakowie. Nákladem akademii umiej^tnoáci 1893.

Jest to okolnost dosti pekvapující, že první obšírnjší vylíení vlivu,

který ml na básnictví eské Byron, pochází z péra ne domácího, teba
i slovanského. Otázka tato, a známá, u nás skuten dosud podrob-
njším zpsobem nebyla spracována, a víme na slovo polskému píteli

naší literatury, že mu bylo práv z této píiny obtížno podati o eském
byronismu studii, která by látku dopodrobna vyerpala. Tím vtší jest

zásluha p. Zdziechowského, že opíraje se pouze o Durdíka a Krásno-
horskou, kteí ve známých spisech svých otázky té jen se dotkli, jakož
i o Arbesovu studii o Máchovi, a podporován jsa Ed. Jelínkem a prof.

Fr. Bílým na základ vlastního studia píslušných ul básnických objasnil

velmi pípadn a dkladn pozoruhodný úkaz v rozvoji literatury eské.
Není ovšem nikoho již taj no, že novovká literatura eská podléhá ve

vývoji svém velmi mocn asovým proudm svtové literatury a že mže
býti rozvoj její náležit poznán pouze se stálým zetelem k duševnímu
vlnní a proudní v ostatních velkých literaturách evropských. Pan spiso-

vatel vadiv studii svoji o eském byronismu v úzký svazek se adou
studií o Byronu a byronismu, které uveejnil v Przeglqdzie Polskim a

v Bibliotéce Warszawskiej, uvedl eské písemnictví v okruh evropského
duševního rozvoje, z nhož vymykáno bylo jindy z neznalosti, jindy

zúmyslu, u nás samých pak proto, že v djinách naší literatury dosud
zídka bylo užíváno methody srovnávací. Již tímto inem spis p. Zdzie-

chowského jest velmi významný. Ale spis jeho tak zejm svdící o oprav-

dovosti literárních jeho studií vyniká vlastností, která jej vbec a pro

nás zvlášt iní velmi cenným. Nespokojuje se pouze tím, aby ukázal,

jak a pokud Byron a byronismus psobil v eskou literaturu, on se po-

kusil — a to jest velká pednost jeho díla — i ukázati, jakých zmn
byronismus se dokal a dodlal v písemnictví našem, jaké zvláštní útvary

byronismus na se vzal v eské díln duševní, jakou samostatnou práci

myšlenkovou vykonal tu eský duch, tak že zcela právem lze mluviti

p byronismu eském, který jako zvláštní odstín byronismu vbec nemže
na dále býti pehlížen.
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Vedle iMáchy, který jest prvním a hlavním zakladatelem byronovské

poesie eské, p. Zdziechowski ítá k eským byronistm Karla Sabinu,

Václava Bolemíra Nebeského, Josefa Václava Frice, Rudolfa Mayera,
Gustava Piegra Moravského a Vítzslava Hálka. Rozborem hlavních

spis tchto básník stanoví význané vlastnosti, týkající se myšlenkového
a citového smru "eských básník, hledí se dopátrati vlastní jejich du-

ševní organisace, vypoítává díla a spisy, které mly hlavní vliv a p-
sobnost na jejich tvoení a kde tomu tak jest, vystihuje samostatné sta-

novisko, jaké autor eský zaujímá v Širokén. proudu byronovské poesie.

Všude oznaena strun i hlavní životopisná data, toliko u Máchy
px'deslán obšírnjší jeho životopis. Celkem methodický postup p. Zdzie-

chowského odpovídá moderním názorm a požadavkm literárního dje-
pisu, by i vlastní jeho zpsob neklonil se pesn k žádnému obvyklému
a známému rozdlení. Snaží se pan Zdziechowski vystihnouti duševn
mravní osobnost básníkovu z dl samých, uriti, ím k individualit básní-

kov pisply pirozené nadání, okolnosti asové, etba atd., a vysvtliti

tvorbu básníkovu se stanoviska historického. Ano, spisovatel podávaje

i v nejvšeobecnjších rysech hlavní charakteristiku ducha eského, tím

jaksi po zpsobe Taineov hledí vysvtliti z plemenných vlastností vývoj

eského byronismu.

Musíme vyznati, že nemáme v naší literatue podobným smrem
psané studie o vlastních zakladatelích moderní poesie eské. Nebude
tudíž od místa, uvedeme-li v podstatných rysech hlavní výsledky rozboru

p. Zdziechowského. Podstatný rys duševní organisace Máchovy jest vášnivá

touha po ideálu; nemaje však ani té fantasie, která pozlacujíc skutenost
jakýmsi svtlem z nebe zastírá všechno, co jest v odporu s vysnným
ideálem — ani oné síly citu, která rozžehujíc lásku k lidstvu oslepuje

zraky vzhledem k jeho zlob a pevrácenosti a vnucuje víru v neobyej-
nou mohutnost jeho dobrých popud, pociuje bolestn nesouhlas mezi
ideálem a skuteností a upadá v hlubokou zoufalost. Tento idealismus

bez víry v ideály hnal Máchu v náru byronismu a uinil jej hlasatelem

nejernjšího pessimismu beznadjného a bezmocného, neschopného vy-

nalézt! lék pro útrapy, pessimismu horšího nad pessimismus budhistv
a Vignyv i Leopardiv. Vedle toho Mácha jest však zárove fatalista:

co ho za hrobem eká, zda nicota, zda nové žití, o to si Mácha hlavy

neláme, ale hrob jej naplriuje studenou hrzou, a zde na svt lovk
jsa vn nešastným, nemže se nikdy vymaniti ze svých tesknot, tužeb

a vášní. Ale tento beznadjný pessimismus. nacházející výraz v pesvd-
ení o nevyléitelné nemoci lovka, nevede Máchu k odporu proti ži-

votu, naopak u Máchy se jeví jakási horená pítulnost k životu,

jejíž zídlo náleží hledat ne v kypící a žádané energii inv, ale

toliko v bezrozumném strachu ped smrtí. Tyto dva tak málo se podo-

bající, city i erný pessimismus a horená láska k životu, jdou u Máchy
ruku v ruce a zabezpeují mu vlastní stanovisko v djinách byronismu.

Poesii Byronov Mácha tedy neporozuml: cítil v ní velikost, vášnivé a

bujné žití, které ho opojovalo povznášejíc ho nad všední prosu života,

ale neuznamenal zídla té velikosti a tohoto života, nevyrozuml, že

Byron rmout se nad zlem ve svt místo aby se koil, vyzýval do boje
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se zlem, by i bez nadje ve vítzství, a že v boji tom nalezl ukojení

ohnivých rozmach svého ducha. O zápasu takovém, o širokém spoleném
ideálu, o Byronovském spolení všech, kdož trpí ke svtlu se derouce,

básníku eskému se ani nesnilo : vidl v lovku toliko bezbrannou ob
vlastních vášní, patil zaražen na propast mezi ideálem a skuteným
životem, nebo žalostn kvílil.

Tchto úsudk se dodlal spisovatel rozborem spis Máchových,
ve kterémž rozboru si ovšem všímá i aesthetických vlastností tchto
spis. Zoufalost Byronova pedstižena jest v » Prvotinách «, které nejvíce

se dají srovnati s poesií Leopardiovou, upadají sice v jednostejnost, ale

vynikají hudebností jazyka. Povídka Márinka vyniká realistickým smrem,
a p. spisovatel klade velkou váhu na úmysl Máchv vykresliti byronovské

postavy ze širé prosy eského života. Kdyby se Máchovi bylo nedostá-

valo naprosto smyslu psychologického, byl by pi zevrubnosti a svdo-
mitosti své býval povolaným nakresliti široký obraz z djin nebo spole-

enského života. Fatalistický pessimismus Máchv se nejvíce jeví ve

spisech: Obrazy z mého žití, Cigáni a Máj. Obsah této básn, protivný

nejelementárnjším našim citm morálním, spisovatel vysvtluje fatali-

stickým pohledem Máchovým na hluboký úpadek lovka, který jest oproti

svým vášním naprosto slab, takže nemže býti ani ei o jeho vin,

Viléma zove spisovatel sentimentálním zbablcem, který chorobn miluje

život; vytýká jisté neuritosti (jako na p., že nevíme, zda Jarmila zra-

dila milence svého, i zda mla styk s jeho otcem díve, ne^ Viléma po-

znala), a nepravdpodobnosti (na p., že by lid plakal pro zbojníka druhu
Vilémova) a srovnav báse tuto s Parisinou ukazuje na poslední zpv,
ve kterém teprve — v ostatních je Mácha nešastným nástupcem Byro-

novým — vystupuje samodlnost jeho a zabezpeuje mu vlastní stano-

visko v djích byronismu. Pokud se týe umleckého významu Máchova,

I

soudí p. Zdziechowski, že díla Máchova nedovolují ho vaditi mezi ta-

i lenty velkých rozmr, že Jsa za živa zneuznán, byl po smrti pecenn;
jakkoli dnes ve spisech Máchových nenajdeme pokrmu pro ducha, jest

zásluha jeho o písemnictví eské dvojí: a) zdokonalil básnickou mluvu,

b) zastavuje se nad odvkou záhadou pomru mezi svtem ideálu a svtem
skuteným usiloval vysvobodit poesii eskou z dusné atmosféry archaeo-

logicko-panslavistických závratí a uvésti ji na široké všeobecné lidské

dráhy.

Pidáme-li, že v obšírnjším životopise p. Zdziechowski vyliuje

i prbh vzdlání Máchova, zejména vliv básník polských a že všude

ukazuje na vzory básnické nejen Byronovy, ale i polské, které v jeho

spisech zstavily stopy, shledáme zajisté nuceni jsouce s vývody spiso-

vatelovými vtšinou souhlasiti závažnost jeho práce, která neztrácí ani

zajímavosti v dalším svém postupu.

Jestliže nelze ani Máchy vaditi mezi talenty velikých rczmr, není

pochyby, že i v ostatní ad eských byronist nalezneme velmi zajímavé

typy, jejichž spisy jsou pro nás velkého významu psychologického a socio-

logického, ale menší hodnoty umlecké. Pan Zdziechowski také skoro

všude poznámku podobnou iní. Tak schází i hudebnost verše K. Sabi-

novi, který vbec nebyl duch tvrí. A pece tento Sabina znaje propast
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mezi krajem snv a svtem skutenosti za pojítko obou tch svt pro-

hlásil tvoivost básnickou, K. Sabina jest více nmecký romantik než

Byron, tesknota jeho je záhrobní, sní hned jako pantheista o rozply-

nutí se v pírod, hned se vznáší do zázraných, zásvtných kraj. Nejsa

pessimistou krajním jako Mácha stal se i hlasatelem nejkrásnjších zásad

náboženských a vlasteneckých. Tento mén zoufalý ráz poesie Sabinovy

iní ji pojidlem mezi poesií Máchovou a Nebeského.

I Nebeský nejhloubji porozuml Byronovi
;

jest poetou vyrozumované
tilosofické resignace. Klid smrti jest vrcholem štstí, ale pokud žijeme,

máme Žíti a se životem se smíiti, nebo život jest dar boží, má tedy

svou hodnotu, význam a cíl — to idea Nebeského básn Protichdci,

kterou obšírn p. Zdziechowski bere v úvahu, jejíž základní myšlénku

nazývá velmi hlubokou, ale provedení prohlašuje za nepíliš valné.

Nejlépe dle Zdziechowského byronismu porozuml J» V. Fric. Byl

to talent druhého ádu, nenapsal nic vtšího, co by zasluhovalo hlubší

úvahy, jest u nho patrný nedostatek tvrí síly, ale osoba básníka to-

1 hoto jest zajímavá. Byl byronista v poesii i život, vynikal vášnivou žá-

dosti po spravedlnosti, horoucím soucitem pro všecky, kteí za pravdu

válili a trpli. Dovedl spojiti vlastenectví eské se srozumním tužeb a

poteb lidskosti a práv pro toto sblížení byronismu s patriotismem stal

se polským vštcm bližším. Spisovatel pisuzuje Fricovi neeský ústroj

ducha, ponvadž jeho vlastenectví bylo »bez archaeologie a linguistiky,

bez hloupého vzdychání po Rusku «, rozuml prý dobe, ím jest Rusko,

a nevážil si rusofilv, kterýžto prý patriotismus nelíbil se echm. Fri
Jest skuten velmi typická osobnost v naší literatue, ale není neeského
ústroje, jak se zdá p. Zdziechowskému, který nepochopuje tu dobe eskou
spolenost a v jedno splétá nejrznjší otázky.

Více než s Byronem, s Lenauem se dá srovnati R. Mayer. Zdzie-

chowski opíraje se o dra. Durdíka, který vydal hlavní jeho básn, nazývá

jej pessimistou se siln vyvinutým citem závazk vzhledem k vlasti a ná-

rodu, který ho nutí, aby na uzd držel výbuchy zoufalosti ; mimo to

Mayer uchoval si myšlénku, že niím není jeho smutek osobní proti

útrapám lovenstva. Zdziechowski chválí u Mayera hudbu myšlénky

a cit pro míru.

G. Pfleger-Moravský v prvních plodech svých dav výraz beznadj-

nému, chorému smutku, první konen zasadil byronovské tesknoty do

širé eské skutenosti svým Janem Vyšinským, jehož podrobný a pí-

padný rozbor podává p. spisovatel, srovnávaje ho s Onginem i Panem
Tadeuszem. Pfleger ukázal prý cestu Nerudovi, kterýžto výrok by zaslu-

hoval bližšího odvodnní; mn zdá se na rychlo a bez dkladnjšího
rozmyslu prohozeným, a zajisté mén oprávnným, než že kosmopoli-

tismus Hálkv jest pedchdcem humanitarismu, jak dí p. Zdziechowski,

Vrchlického a Zeyera, a i zde jen o asovém postupu mže býti re.

Velmi samostatným se jeví p. Zdziechowski v oceování poesie Mál-

kovy a jakkoli celkem v kratiké stati, kterou vnoval Hálkovi, nemohl
zcela vystihnouti významu Málkova, podal pece nkteré velmi pípadné
úsudky o jeho poesii. Nazývá ho právem naivním idealistou, u nhož
idealismus jest výronem srdce. Nesouhlasí s výrokem Ferd. Schulze, který

NAŠE DOBA 1,2. IQ
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/ohlásiv cyklus v pírod za arcidílo Hálkovo, prohlásil jej za nejvtšího

poetu svta. Hálkv ultraidealismus asto až do smšnosti naivní byl

píinou, že Hálek nedovedl ani ocenit, ba ani porozumt duchu byro-

novské poesie. Tak na p. v Alfredu zidealisoval niemného zbablce.
V Goarovi nalézáme dva motivy Byronovi neznámé: pedn pokoru bj-

hatýra, piznávajícího se k vin vzhledem k národu, za druhé vykoupení
láskou, ímž žen pisoudil vyšší stanovisko nad to, které zaujímala ve

výtvorech Byronových. Ale báse Hálkova byla by jen tehdy krokem
v ped v djinách byronismu, kdyby byl v první ásti pedstavil boha-

týra svého takým, jakými byli Kossarové a Manfredové, . to jest kdvby
Goar byl planul žádostí šastným uiniti národ, ale zárove byl zaujat

hrdým vdomím nesmírné výsosti své a následkem toho nedostupný, ne-

porozumný a osamlý, a kdyby potom utlumiv hrdost svoji, a ne samo-
libost jako u Hálka, byl sestoupil znovu doprosted lidu, obrozený, Šastný

a zbožovaný. Ke konci úvahy své o Hálkovi p. Zdziechówski chválí

Hálkovu odpov k výtkám, že nastupuje v literatue naší smr nená-

rodní, ve lánku: ^Básnictví eské v pomru k básnictví vbec«, kteráž

nezstala v literatue naší bez následk.

Bylo již eeno, že p. Zdziechówski hledl i z národního našeho

vývoje vysvtliti okolnost, že byronismus tak snadno nadchl naše bá-

sníky. Dotýká se tu v úvodu dvou vcí, které týkajíce se hluboko na-

šeho vlastního národního života, nejsou jím vystiženy zcela úpln, ale

svdí o prozíravém postehnutí a pozorování života toho. eský duch

správn dle našeho spisovatele dosáhl nejvýznanjšího významu v roz-

voji lidské myšlénky a v djinách svtových Husem, Chelickým, Ko-
menským a nejspasitelnjším pomníkem eského idealismu — církví

eskobratrskou. Tento horoucí duch idealistický a reformatorský snící

o petvoení svta v jedinou obec evangelickou a zapomínající na nej-

bližší poteby, pipravil echy o politickou samostatnost. Nastalou

reakcí katolickou po dvoustoletém spánku echové se úpln znovu na-

rodili, nebo tak málo spoleného prý mají proudy otásající v dob
souasné spoleností eskou s velikým osudem minulosti. Nyní následují

dv tvrzení, s nimiž nelze souhlasiti a která nevznikla po objektivním

rozboru našich pomr. Pan spisovatel ukazuje na zásluhu knží kato-

lických o vzkíšení eské literatury, pi emž podotýká, že jelikož vŠe,

co minulost odkázala nejsvtjšího pítomnosti, mlo ráz antikatolický,

jeví se dosud, jmenovit u tch, kdož sebe pokládají za nejhoroucnjší

milovníky vlasti, požalování hodná nechu proti církvi, ponvadž se nechce

uznati, že práv církev potlaivši vzdorného ducha dala sama poátek
budoucím národním tužbám. Zásluh Dobrovského a jiných knží o pro-

buzení eské nikdo vážn u nás nepopírá, a novjší rozpory jinde mají

svj koen. Rovnž úsudek o Kollárov Slávy Dcei a stálé poukazování

na všeslovanský a archaeologický smr eské poesie ped Máchou nejsou

zcela pípadný. Lze souhlasiti jen do jisté míry, nazývá-li se panslavismus

díttem nemoci, která se mohla zroditi jen u plemen, jež ztratila svoji

j

politickou samostatnost. Dosti pravd se podobá tvrzení, že mnozí e-
\chové stísnni jsouce tíhou národních nehod neodvážili se sníti o samo-
statném žití v pítomnosti, a myslíce, že zahynouti musí jako národ,
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nechtjí aspo zahynouti jako Slované a jako ásti v tele slovanském;

jnalézáme dosud u jisté ásti národa podobné nazírání na eské slovano-

filství. Ale poesie Kollárova nebyla svým asem tak nemoderní, jak

se p. Zdziechowskému zdá. Historická idea, která jest poesie té zá-

kladem, byla vbec všeobecnjší pi povstávání moderního vku, a že

u národa eského vydala podobné plody, jest snadno pochopitelno, ne-

pouštíme-li se zetele vývoj poesie nmecké, která s poátku nejmo-
hutnji psobila na básnictví eské. Ze stejného koene sociálních a po-

litických souasných pomr vyrostla idea historická i pozdjší filosofická.

Tato poslední stojí ovšem výše a jako jinde i u nás pišla pozdji
k platnosti. Pan spisovatel snahy byronovské pivádí ve spojení s kosmo-
politickými snahami Chelických a Komenských. V nejednom srdci eském
vel prý sebe nevdomý dávný duch Chelických a Komenských deroucí

se z choré atmosféry panslavismu do Širokých obzorv a volného ovzduší,

a tato srdce v Byronovi nalezla ukojení svých mlhas^ých tesknot. Proto

jsou prý djiny eského byronismu odrazem a uvdomním onoho
kosmopolitického v nejšlechetnjším slova smyslu ducha, prahnoucího

žíti ne vlastním toliko životem, ale životem všeobecn lidským, ducha
snícího o inném úastenství v uskutenní na zemi nauky Kristovy.

Proces tento trvá prý dosud, a dosud nenalezl se lovk, který by mu
vtisknul známku svého ducha, vytkl mu vlastní smr a znovu uvedl

echy na dráhy svtových proud. V tomto smru vidíme neúplnost

studia p. Zdziechowského. Bylo by zajisté velmi vítáno, kdyby byl spiso-

vatel také vzal v úvahu vliv souasného prostedí, což za našich roz-

hodn zvláštních eských pomr jest nutno. Nebudiž mi pokládáno za

neskromnost, poukáži-li k tomu, že jsem ve spise svém: Karolina Svtlá:
> Ostatní pomry a okolí «, a » Prostedí cizí« na tuto okolnost hledl
poukázati. Ale jest jisto, že s této strany i po spise p. Zdziechowského
zbývá jiným badatelm ješt dosti práce, aby ukázali pímý styk tohoto

myšlenkového a citového smru s politickým a sociálním postavením na-

šeho národa, na i ve spise p. Zdziechowského uinny tu i tam pí-
padné narážky. Ale i pres toto žádoucí doplnní zstává spis p. Zdzie-

chowského tak vážným a významným pro djiny naší literatury, Že mu
pímo za nj musíme býti vdni. X. C.

Z literatury mské. Pedešlý msíc zemel v Paíži velmi populární

/básník ruský, Aleksj Nikolajevi ^ešejev, zrovna v jubilejní rok SOleté

innosti literární. Se smlými zámry a nadjemi, pln energie a dtské
dvivosti vystoupil na veejnost, ale záhy zklamán byv, upadl v tichou

resignaci a krotký pessimismus, z nhož už se neprohrál. Sociální kvas

let 40tých strhl ho k sob. Pidal se k spolku Petraševského (»PetraŠevcm«),
vzniklému 1848, k nmuž patil též Dostojevský, dramatik Palm a ada
jiných nadaných mladík. Byl to spolek zcela nevinný, vlastn jen kroužek

toucích tehdejší socialistické spisovatele Saint-Simona, Fouriera a pod ;

ale ruská vláda PetraŠevce odsoudila — k smrti olovem. Odsouzencm
teprve po petení ortele na popravišti oznámena milost. Z milosti Dosto-

ijevský poslán na Sibi a Plešéjev do Orenburka k vojsku. Toto vy-

hnanství je pirozen rozhraním v básnické innosti Plešejeva.

10*
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Hle, jak zaínal mladý, nadšený idealista:

V ped ! beze strachu, bez váhání
k hrdinným inm, druhové

!

Již svaté spásy v nebes báni

jsem ervánky shlí ržové!

Jen smleji ! Druh s druhem sborem
se v ped už dejme spolen

!

Nech živé vdy pod praporem
náš spolek vzrstá staten

!

Lži, híchu knze odhalíme

a slovem pravdy ztrestáme

a spící ze sna probudíme
a v boj se v adách vydáme

!

My nestvoíme modly žádné

ni na zemi, ni v oblakách;

my za poklady svta vnadné
se ped ní nevrhneme v prach ! . . .

Však budem lásky hlasateli

všem chudým i všem bohatým
a za ni útisk snesem smlý,
všem škdcm odpustivše zlým

!

Blah, kdo vyerpal v lítém boji

svj život, oddán starostem

;

jak otrok Istný a líný svoji

on hivnu nezakopal v zem

!

Nech vdí hvzdou v každou chvíli

nám svatá pravda plápolá;

a vte mi, hlas ušlechtilý

ne na zmar svtem zavolá.

Již, brati, slova bratra dbejte,

dokud jsme plni mladých sil:

v ped, v ped a bez návratu spjte,

a cokoliv los pisoudil

!

To první a nejpopulárnjší báse Plešejeva. Teba mnozí skeptikové

tvrdili, že pro takové illuse není nyní už místa ani v duši »pensione'rek

a institutek«, vtšina tenástva svdí o opaku. Báse se líbí. Motivy

její jsou základní a vévodící ve vší pozdjší poesii Plešejeva: je to láska

k pravd, k utiskovaným, chudým, zrazeným, nenávist ke kivd — ale

nikoliv Nkrasovská, pomstu volající — odhodlanost, trhat larvy se tváí
lhá, pokrytcv, otrok híchu atd. Ale k tomu není každému právo
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dáno, dí básník; »kdo nedal vzrsti v sob zrnu živé lásky a odíkání,

toho rozhoení na svt je plané a smšné«. I prosí Boha, aby dal po-

sily kleslé mysli, vlil do srdce víru a lásku, aby dosti síly bylo k zápasu

(Modlitba), a aby poslal proroka, Jehož e by srdce zažíhala všem.

Ví, Že honba po zisku a marnostech svtských nezahlušila v nás hlasu

pravdy, že » nastane den — vdechne i život i sílu v náš zastaralý svt
uení Kristovo*. Sám s poátku takým prorokem státi se mínil (Sen),

ale sny a zápaly jeho mladistvé neuskutenily se, osud surový postavil

se mu do cesty, a odtud místo dívjší odvahy skleslost, místo radosti

stesk a zklamání nastalo. Ideál svého štstí sám musil nazvati dtským
snem (V stepi). Kdyby aspo útchu ml, že dny uprchlé vnovány byly

blahu bližního! Ani toho.

. . . Slz niích ješt neutíral jsem

a hlasu srdce byl jsem asto neposlušen

;

já útchy jsem nešastníkm nepines'

a slab jsem byl a hrd a malodušen.

I padá v resignaci, v trpkou ochablost.

Na srdce zloba nakypla
od všech tch nauených fráz.

Jen slova ! slova ! do díla však

ni sil, ni vle není v nás

!

Tato melancholie iní jeho poesii místy jednotvárnou, zvlášt kde

tón pechází v didaktický. On sám to cítí. Vymauje se z ní, ale ne-

vymanil se. A pece každý pohled do okolí vybízí k innosti

:

O vz, žes toho dlužníkem,

kdo sirý, nahý, v bíd sedá,

kdo pod tžkým pa nouze jhem,

í smutná tvá tak chudá, bledá

;

že od nebe jsou jemu táž

jak tob dána svatá práva

na vše, ím zjasnn život náš —
ím radostný on nám se stává

!

To jsou hlavní motivy poesie PleŠejeva. Vidti stoupence Nkrasova
s hoem prožitým a procítným, ale beze msty, jenž i satirou vládl (Mj
známý i; vidti vliv Dostojevského uení ryze kesanského, lidského.

»Miluju otinu hluboko a peju jí ze vší duše rozkvtu a moci, avšak

k cizím národm nepátelství nechovám, ono nemá místa v duši mé
nezlobné «, praví v básni »Po petení novin «.

Básn tyto líbily se, ponvadž byly ohlasem pemnohých duší ruskýeh,

jichž mladé zápaly rovnž tlumeny byly a uhasínaly dusným ovzduším

za nedostatku inorodé vle vlastní, jenom chvilkami silnji prokmitávajíce

z trpké a trpné resignace, iníce ji ješt truchlejší a trpí.

PleŠejeva pochovali v Moskv na hbitov Novodviím, kde od-

poívá též Nkrasov, a mládež zasypala hrob jeho kvty.
Výbor básní PleŠejeva s podobiznou vydán též pro lid s názvem

» Písn starého pítele*, a prodává se po 1 Vj kopejce! — o

—
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Svatba u lužických Srb. Napsal Adolf erný. Nákladem spisovatelo-

vým. V Praze 1893.

Zvyky a obyeje svatební všude vábily pozornost tch, kdož se za-

bývají lidopisem. Udržely se déle a hojnji než obyeje jiné, a jest

v nich mnoho vcí významných a zajímavých. Jest pak potšitelno, že

sbratelé a badatelé slovanští v této píin nezstali za pracovníky jiných

národ. Svdí o tom mimo jiné z poslední doby na pr. popisy nebo

studie Sorokinovy, Pineginovy, Krekovy, zvlášt pak práce Th. Volkova

a j. Že u nás F. Bartoš » Moravskou svatbou « uinil Šastný poátek, je

obecn známo a vdn uznáváno. — Od letošních prázdnin má také

malá vtev Srb lužických popis své svatby lidové, poízený horlivým

sbratelem lužického podání prostonárodního, A. erným. Popis je ovšem

neveliký, ehož píinou jest zajisté ta okolnost, že také svatební oby-

eje i v Lužici práv jako na p. u nás, scvrkají se na míru menší a menší.

Krom toho byla tato práce psána pro asopis, — byla prvn otištna

v letošním Svtozoru — a z té píiny zajisté se spisovatel obmezoval co

nejvíce zvlášt v takových ástech, které se mu pro širší tenástvo zdály

nezajímavými nebo docela nudnými. Tak jsou na p. vypuštny nkteré

ei braškovské (družbovské), ukázka smluv svatebních, zvlášt pak pí-

klady »piwných eí« bráškových, žertovných promluv pi stole svateb-

ním, jimiž družba má peovati o zábavu svateban. Také nkterých

zvyk dotknul se spisovatel jen nkolika slovy, a je zajisté zná zevrubn.

Pílišnou strunost tuto nejvíce ctíme v odstavci, který je vnován od-

chodu nevstinu a jejímu louení s domovem otcovským. Naopak uvádí

autor dosti zevrubn povry ke svatb se vížící. Cena knížky leží tedy

v pehledném vypsání pedmtu. Že se nám tu naskýtá celá ada míst,

bu úpln shodných s obyeji eskými, bu takových, že vybízejí ku

srovnání zvyk lužických s našimi nebo jinými, neteba snad ani uvá-

dti. S této stránky bude knížka vítána folkloristm.

• Na konec budiž pipomenuto, že erný svdomit užil údaj, se-

braných ped ním, zejména známého díla Smoleova, ale znaný díl

látky že nasbíral sám. Uvádí tu nkteré písn v pvodním znní, ne-

pomíjeje ovšem ani nápv a všímaje si i násti-oj hudebních. Knížce je

pidáno nkolik pkných obrázk, kterými dílko již ve Svtozoru bylo

provázeno. — 1.



ZPRÁVY.
* V anglických listech objevila se z Indie zpráva, že Parsové za-

vádjí do svých rodin anghcký jazyk ; také prý židé v Asii, na p. v Bag-

dad, ve svých školách uí angliin jakožto jazyku prý » nejužitenj-

šímu «. Proti tomu vystupuje francouzská AUiance.

* Živjší zájem pro Komenského vzbuzen na Rusku teprve v po-

sledních letech; dkazem toho je fakt, že objevují se ruské peklady
didaktických spis Komenského, p Veliká Didaktika « vyšla nedávno (od

Andreje Adolfa a Sergeje Ljnbomndrova, Moskva 1893), a jiné peklady
se ohlašují. I lánky o Komenském objevují se v ruských asopisech,

v nichž posud po výtce pozornost vnována souasným nmeckým paeda-

gogm.

* V Anglii v nejširších kruzích petásá se otázka ethiky t. zv. vý-

vojové. Zavdal k tomu podnt známý pírodozpytec Huxley svou ped-
náškou a spiskem : Vývoj a ethika. Pednášku ml slovutný pírodozpytec
na universit Oxfordské. Tou mrou, kterou theorie vývojová, a už

ist darwinistická nebo jiná, se šíí a pijímá již i od lidí ne práv v-
decky pracujících, pívrženci vývojové theorie pociují toho potebu, by

vyslovili se o základech mravnosti a o nkterých zjevech, jež se stran

jiných zejména darwinismu se pipisují. Tak Huxley ve své pednášce
netoliko se vším drazem odsuzuje názory Ravachola & Co., nýbrž

stanoví mezi pírodou a mravností rozdíl, jaký s kesanského stanoviska

/se stanoví. »Kdo vykonávati chce, co mravn je nejlepší — to, co zoveme
dobrým nebo ctnostným — jednati musí podle pravidel, která v každém
ohledu protiví se tomu, co ve svtovém boji o existenci pivádí k úspchu.

«

Tmi slovy Huxley postavil proti sob pírodu, darwinistický boj o život,

a mravnost.

Proti Huxleyovi ozval se Spencer, protože mnozí Huxleyho pednášku
pokládali za kritiku vývojové ethiky Spencerovy. Spencer ovšem drží, že

i mravnost je organická ást svtového processu a že mezi pírodou
a mravností není protivy Huxleym pipuštné. Spencer souhlasí s Huxleym
a odsuzuje také anarchism, odsuzuje píkrý individualism — (Huxley
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mluví: »o fanatickém individualismu naší doby«), — odsuzuje mizernou
theorii laissez-faire, — — ale ohrazuje se proti tomu, aby mravnost a

pírodní pochod byl stavn v protivu.

Práv nedávno vyšla Spencerova ethika, již pokládá za hlavní a

úhelní kámen své naturalistické soustavy filosofické ; budeme míti pí-
inu, asem na názory Spencerovy blíže se podívati.

Za tou píležitostí budiž ješt vzpomenuto, že i nmecký darwinista

Haeckel podal svtu své credo. »Monism jakožto páska mezi náboženstvím

a vdou « — zní sentimentální titul tohoto darwinistického vyznání víry.

Haecklv zpsob filosofování není sympathický — Haeckel neštítí se fráse,

dlaje darwinismu a vývojové theorii zbyten filosofickou ostudu. Je

více než frásovitým zahráváním pojmy, jestliže Haeckel doporuuje boha,

o nmž praví, že je » nekonená summa všech sil Pírody, summa veške-

rých atomických sil v každém záchvvu etheru«. Pšky jako za vozem —
pomyslí si moderní skeptik a ponechá panu Haecklovi tohoto vývojového

boha. Starý Bh je prý vícím »dýmovým obratlovcem* ; theism p. Haeckla,

pravil vtipn jeden kritik, má však tu vadu, že je dýmový, ale bez kostí.

* O fysickou výchovu mládeže v posledních letech se znaným úsi-

lím bylo peováno na stedních školách — francouzských nejen se strany

správy školské, ale zvláštním spolkem »La ligue nationale de Védiication

physique" , v jejímž ele stojí vicerektor Paížské akademie (námstek mi-

nistra vyuování) p. Gréard. Hry mládeže jsou systematisovány, a každo-

ron v ervnu v lese Boulognském konají se závody jednotlivých lyceí

»lendits« nazývané, moderní to hry olympijské mládeže francouzské. Zají-

mavo však jest, že lycea, jichž chovanci pi závodech tchto nejestnji

obstáli a na nichž tedy výchov fysické nejvíce asu a horlivosti se vno-
valo, pi závodech lyceí Paížských dle starého zvyku v uebních ped-
mtech na konci školního roku poádaných (Concours général) nejmén
cen obdržely. Z pedních lyceí Paížských výchovu tlesnou nejvíce p-
stují Lycée Janson-de-Sailly a Lycée Michelet, z nichž pi zmínných
druhých závodech prvé dostalo ;}7, druhé dokonce jen 1tí cen, kdežto

lyceím jiným, na p. 1. Louis-le-Grand 65, Condorcet 6H, Stanislas 4'.>

a Gharlemagne 43 cen mohlo býti pieno. Paedagogové francouzští hor-

liv petásají nyní otázku, zda oba tyto zjevy jsou v píinné souvislosti.

Zda zde nepsobí píiny mimotné, zda vbec statistika tato sama o sob
je prkazná? Že cviení tlesná blahodárný mají vliv na život duševní,

že jimi podporuje se nejen zdraví tlesné, nýbrž i duševní a zvlášt sv-
žest morální, ukazuje pesvdiv A. Magendie ve spise „Les effets mo-
raux de Vexercice physiqtie« (189;}). Cviení tlesná a zvlášt volné hry

/.zvyšují život duševní vbec: napínají pedevším pozornost a zbystují

smyslové vnímání. Zvlášt smysly vyššími nazývané uvádjí se tu v ne-

ustálou innost, a omyly, jež se jednotlivcm pihodí, hbit jsou odkrý-

:
vány od pozorných druh. Nemenší je úinek na vývoj dtské pamti

i a, obrazivosti. Vedle toho pi hrách spoleenských, jichž vtší množství

\ se úastní, nuceno Je dcko k sebepozorování a probouzeny v nm city

sympathické k tm, kdo hry se s ním úastní. Že posléze dít hrav
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nauí se nejlépe pemýšleti, usuzovati, abstrahovati, je rovnž na snad
a pirozeno. Zkrátka : Výchova fysická nutn psobí na vývoj a sesílení

jak schopností intellektuelních, tak stránky citové a volní v lovku. Za-

jímavému spisu je pedeslán pouný úvod prof. Mariona.

* *
*

* Ped temi lety vznikl v Paíži spolek, jthož úkolem jest podpo-

rovati mravn i hmotn studující z ciziny na vysoké školy Paížské pi-

cházející. Pijav jméno Comité du patronage des étudiants étrangers,

rozvinul od doby té utšenou innost, jež potkává se se znaným úsp-
chem. V Sorbonn denn nyní úaduje zvláštní t:ijemník této spolenosti,

k nmuž studenti-cizinci ve všech pípadech s plnou dvrou obra-

ceti se mohou. Stejnou mrou chce spolenost býti nápomocna studen-

tm francouzským, ubírajícím se na studia do ciziny, poskytujíc jim

zvlášt spolehlivého pouení o pomrech a ádech cizích vysokých Škol.

Spolenost má mimo to úmysl v jednotlivých cizích mstech zizovati své

odbory. Snahy její vzbudily nadšený ohlas dosud zvlášt v Dánsku, kde

vláda zídila již nadace na vdecké cesty do Francie, ve Skotsku (v Edin-

burku), kde zamýšlejí prý obnoviti v Paíži bývalou koUej Skotskou (Col-

lge des Ecossais), a ve Spojených státech amerických, kde prý již sebrán

znaný fond na zízení domu v Paíži, v nmž by studenti pvodu ame-
' rického mohli bydliti. — Nebylo by i u nás na míst systematisovati a po-

vzbuditi studium nadaných mladík eských na znamenitých Školách cizo-

zemských? Víme, že ped lety gen sekretá jmenované spolenosti fran-

couzské, spis. Paul Melon, za pobytu svého v Praze o ustavení takového

spolku u nás se zasazoval, bohužel však — bez výsledku.

* K doplnní referátu o sporu socialismu a ethické spolenosti dodá-

váme,' že prvý spolek pro ethickou kulturu založen byl v Americe v No-

vém Yorce od prof. Felixe Adlera. (Pan Adler vysthoval se do Ame-
riky z Rakouska.) V Americe hnutí je rázu více náboženského, kdežto

z Berlína šíí se ethika více filosofická. Po Novém Yorce ustavil se

druhý spolek v Chicagu ; v spolku tom vynikly zejména pednášky Sal-

tera, jež pak vydány pod titulem » Náboženství mravnosti*. Spis vydán

(1885) také nmecky od prof. Gižyckého: Die Religion der Moral.

O témž pedmte vydán taktéž nmecký peklad spisu Stanton Coita

o ethickéni hnutí v náboženství (1890).

Soubor statí o ethickém hnutí v náboženství vydal P. Hoffmann
ve spise »La religion hasée sur la morale« (Paíž 1891). Psobením
F. Adlera existuje ode dvou let v New-Yorku zvláštní Škola »Shool of
philosophy and applied ethics«. Berlínská spolenost ethická vydává

od letošního nového roku týdenník ethickému hnutí vnovaný y>Ethische

Kíilíiir«.

Proti » ethickému hnutí « neozvali se pouze socialisté, ale i rzní hla-

sové z tábora theologického a filosofického. Dovídáme se sice, že v Americe

a Anglii nkteí duchovní lenství ve spolenosti pro ethickou kulturu do-

poruovali; avšak nebylt) jich asi mnoho. Z tábora filosofického ozvali
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se a ozvou se proti ethické spolenosli ti, jimž základové ethiky nejsou

tak lhostejný, jak mnohým pívržencm ethické kultury. Kdo nepijímá
utilitarianismu, kdo se nenadchne vývojovou theorií, jako zakladatel ethi-

ckého hnutí, p. Adler, ten snad nebude proti ethickému hnutí vystupovat,

ale také se k nmu nepipojí. Zakladatelé spolk pro ethickou kulturu píliš

mají strach ped hlubším pojímáním života — jsou na omylu, oekávají-li,

že proto získají kruhy širší.

* Známý italský psychiatr Lombroso, proslavený spisem svým o zlo-

incovi, nedávno v novém obšírném spise (vydaném za spolupracovnictví

Laschi-ho) snažil se vyložiti, co je politický zloin, a dovoditi jeho trestu-

hodnost. Probrali jsme se spoustou anekdot a dat, složených ve dvou
svazcích, ale nezmoudeli jsme, leda že jsme se doetli nového jména:
»misoneism«. A co je »misoneism«? Nechu, nenávis k novotám, poli-

tickým, náboženským, sociálním, již prý majorita má; kdo se dopustí

násilného attentátu na tento »misoneism« vtšiny, na odpovídající mu
vládu a její officiální pedstavitele, je politický zloinec. Vtšina má
právo na zachování své politické organisace, politický zloin — revo-

luce — je zloin proti právu vtšiny. -- Vidti, že duchaplnost a ue-
nost nechrání ped mnohoslovností a tautologií.

* Na str. 19. v lánku o pomrném zastoupení poet voli do ob-

chodních komor obnáší S-t (ne 184) a na míst 4 dolních ádk má
státi: »podle stejného mítka musilo by tchto 8782 venkovských

voli míti 462 poslance; úplný poet venkovských voli z jediných

ech— (263, 460) — ml by však podle principu kurie velkostatkáské

dokonce 13,866 poslanc! Z celé íše musilo by podle mítka, jímž

mí se velkostatkám, v centrálním parlament sedti za venkovské

obce poslanc 21.680, za mstské 5289, tedy dohromady 26.969 lido-

vých poslanc !

* S kompetentní strany sdluje se nám, že se již stal ped lety ve

studentském spolku pokus o zastoupení minorit. len eskoslovanského
spolku, založeného 1877 nám píše:

K rad zesn. Sladkovského jsme zavedli pomrné zastoupení, a sice

tím zpsobem, že minorita místo plného potu výboru zvolila jen tolik

kandidát, kolik na ni dle pomru pipadalo, a za to poítalo se každému
pomrn tolik hlas více, o kolik kandidát dobrovoln menšina mén
volila. Tudíž byl-li poet veškerého lenstva 100 a mezi tmi tvoilo

20 jednu skupinu, volilo tch 20 místo všech 10 výbor pouze 2 a kaž-

dému z tch dvou poítáno po 5 hlasech, tak že ti 2 mli po 100 hlasech.



Obzor asopis.

Jednota. Sborník vOnovaný moderním otázkám nábožensk5'm. Za rok

od bezna 1892 do bezna 18'J;5. V Praze. S kroužkem pátel vy-

dává J. B. z Kraiczit. Nákladem vlastním. (Sešit I.

—

VI.)

Úvaha o listech Husových.

Neoznaený spisovatel nechtl tu podati úplný rozbor Husových
list, nýbrž pouze oznaiti, jaký by ml býti úvod pi novém vydání

jich, a jakým zpsobem asi se má erpati z list onch pro poznání

tehdejšího vku. Nezmenší se tím sláva Husova, piznáme-li, že zstal v tak

mnohých vcech — vlastn ve všem — vzet v poutech staré církve — ta

jednostrannost, že vrhl se skoro jen na mravouku ímskou, mu neuškodí —
ve vrouce nemnil; nemá nové od uení ímského odchylné theorie

o ospravedlnní, jen ve dvou vcech se odchýlil od uení církevního:

v pontí o církvi a o významu písma proti tradici. Hus nebyl v tom
smyslu radikální tedy, jak si mnozí myslí. Hus byl ve své dob veliká-

nem. Tím není eeno však, že poznal všecku pravdu ; kdyby nkdo chtl
se postaviti úpln na stanovisko Husovo, byl by v naší dob zpáteníkem.
Hus však není jen své dob, nýbrž jak již Palacký povdl, i nám
velikánem.

Prof. P. S a b a t i e r, Studie o vývoji dogmat.

Dogmata nevymírají, ale petvoují se, a vývojem jich historickým

zbožnost netrpí úhony. Nebo dogmata jsou theologickým jazykem, jímž

uvdomní církevní nebo zbožnost úd se zjevuje na venek, a tímto zje-

vováním se sesiluje. Dva initele lze shledati v každém dogmat : dleži-

tjší initel mystický i praktický a podízenjší initel intellektuilný íi

theoretický. Tento rozumový initel jest práv podstatn mnlivým, ná-

boženská formule jest vždy závislá na stavu rozumového vzdlání lidstva.

Zatlaením však dogmatu bylo by zatlaeno také kesanství, ale práv
tak, kdyby se dogmata nevyvíjela, bylo by to dkazem, že není v nich

již života.

Vývoj dogmatu dje se tím, 1. že jisté náboženské formule hynou
odvykáním, 2. že výrazem sice se nemní, ale výrazu jich dává se jiný

obsah; 3. že pistupují nová dogmata.

Vývoj dogmat jest nutný; nebo duch kesanský budoval svá dog-

mata vždy pomocí vypjených pojm z filosofie a vd souasných; ale

tato filosofie a tyto vdy se vyvíjejí a vlekou za sebou také neodola-

teln dogmata. Od stedovku odehrály se u nás ti intelektuální revo-

luce, jež hluboce oddlily nás od starovku a zmnily rázem všecko,

i vnjší i vnitní svt, v nmž žijeme. První z tchto revolucí jest reformace
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v XVI. stol. náboženská ; s ní tém souasná jest revoluce vdecká,
která zmnila kosmografii naši a s ní zúplna i rámec i obzor íilosofie, a arci

též znan v dogmata psobila; tetí konen, povstalá za našich dn,
jest revoluce intelektuální, zpsobená historickou methodou ; nebo touto

methodou ve filosofii nabyl pevahy názor vyvojeslovný.

Pro tento vývoj dogmat musí nyní také jinak vytknouti se asová
úloha dogmatiky. Úloha ta nekonen vzrostla, pokud se týe vážnosti,

svobody a arci též odpovdnosti. Dogmatika (rozumj : protestantská)

podrobiti má stará dogmata kritice, má ujasniti si živoucí jejich princip

a peovati o nové vyjádení tohoto principu, nebo-li má vésti a pra-

covati práv o doteném onom vývoji dogmat. K tomu cíli však jest

dvé podmínek nutno splniti: 1. theolog musí býti ve styku s vdeckým
myšlením své doby, 2. musí býti v intimním styku s životem své církve.

Rozhledy . 10. mají zprávu o sjezde pátel ethické kultury v Eisenachu
G. až 15. srpna. Nejdležitjším pedmtem jednání bylo zaražení » Ethického

sdruženíi^ a »Akadeinie pro ethickou kulturu«. » Ethické sdružení bude sou-

borem jednotlivých organisací ethického hnutí v rzných zemích. Úkolem
jeho jest peovati o jednotnost cíle a prostedk ve všech zásadních bo-

dech, jakož i o rychlou výmnu myšlének mezi všemi úastníky, rozšiovati

ethické hnutí v zemích, kde dosud není organisováno ; starati se o za-

ražení a vedení Akademie pro ethickou kulturu. Akademie pro ethickou

kulturu má býti naprosto nezávislá na politických a náboženských zá-

jmech a vlivech. Má býti útulkem volného badání vdeckého o lovku
a lidské spolenosti a obsahovati: a) vysokou školu, kterou spravuje

sbor badatelv a uitel, b) semináe a c\ adu škol, od poátku ele-

mentárního až k nejvyšším stupm. Pedmty badání a vyuování na
vysoké škole byly by : ethika a paedagogika, esthetika, sociologie a národní

hospodáství a kulturní djiny. Na vysoké škole budou pednášeti vyni-

kající uenci z rzných zemí bu ve svém jazyce bu v jazyce zem,
v níž se akademie nalézá. Také mimoádné pednášky vynikajících muž
a žen z rzných zemí budou pipouštny, a professoi z vysoké školy

mli by obas i ve mstech mimo sídlo školy konati pednášky. Vzdlá-
vati uitele a uitelky, vychovatele, eníky atd. »ethického hnutí« bude

úkolem seminá. Školy budou míti úkol, prakticky vycviiti uitele a

zkoumati i zdokonalovati vyuovací a vychovávací methody; vyuování
na vysoké Škole a v semináích jest bezplatné. Pístup ku pednáškám
na vysoké škole nezávisí na nižádném prkaze pedbžného vzdlání.

Do seminá lze vstoupiti toliko na základ prkazu náležité zralosti. Spo-

lenost nebude se za daných pomr domáhati práva veejnosti pro své Školy.

Pedsedající prof. Foerster pi rozhovoru o tchto návrzích vytkl. Že Nm-
cm musí na tom záležeti, aby dokázali, že nmecká íše nestojí

za žádným národem co do hájení a zastupování nejsvtjších zájm lid-

ských i že nepodlehne jhu šovinismu národního. Došla piý ho již uji-

štní Nmc z cizozemska, kteíž cítí, kterak ztrácí národnost nmecká
vedení v oborech ideálných snah a zabedá i utápí se v jednostranném,

omezeném národnostním pojímání, i jsou prý tito Nmci volni pinésti

znaných obtí, aby národ nmecký, jak tomu bylo za klassické doby
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Schillerv a Goethv, znovu dobyl si bývalého místa mezi národy ve

snahách idealných, humanitních.

Literární Listy 1. list. Posouzen román paní Podlipské Pemysl
Otakar II., tvoící poslední ást trilogie (I.: Anežka Pemyslovna. II. : Jaro-

slav Šternberk). V pedmluv spisovatelka oznamuje, že v této práci na-

kupila výsledky všech svých studií, erpajíc z památek zbožovaných naší

minulosti. Kritik nehledí k tomuto osobnímu momentu ; soudí o spise,

( že je mlký, sentimentální lyrism, pseudolyrická mnohomluvnost; po-

mrn nejlepší postavou je Anežka Pemyslovna. — Francois Coppée,

Andl Pán. Pel. Ant. Váa, vyd. Akademií. Kritik posuzuje básníka,

o peklade se nejedná; v posouzení Copéea souhlas s úsudkem Guyaua,

jenž — opravujeme peklad v jednom slov — zní: >> Veškera tato poesie

je setkána z jemnosti a dokonalosti v baách, jež pipomínají ty podivu-

hodné porcelány, kde se rozkošná ržovost druží k modi nhy snu.

Je to okouzlující, ale nereálné; skutené barvy a skutené odstíny mají

nekonené degradace, pro nž šttec Copéev, akoli delikátný a útlý,

na zachycení není stvoen, jak se zdá; ale naproti tomu je šttec ten

stejn lehký jako obratný a jemný jako básníkova mysl sama« — Henry
' Gréville, Po stupních. Z franiny pel. E. eháková. Obyejné literární

zboží paní Durandové píšící pod uvedeným jménem.

Hlídka literární, listopad. V ásti kritické vzdává se zasloužená

chvála pekladu Mokrého Slowackého »Balladyny« vydanému akademií

a pekladu »Ježíška« od Pedra A. de Alarcona poízenému J. Vodákem;
pekladu Kiellandova »Jedu« a »Fortuny« — peložil Kosterka pro

»Vzdlávací bibliothéku* — vvtýkají se nkteré vady. Právem uka-

I

zuje se na smutný zjev, že u nás i starší a zasloužilé firmy nakladatelské

! poínají k nám zanášeti lehké zboží, jak práv dje se s pekládáním
iMantegazzy; spis pekládá se prý z — nouze! Zajisté velmi smutný
dvod vyplovati v písemnictví našem pekladovou mezeru. Zaznamená-
váme ješt, že redakce nemže od mnohých nakladatel dostati recensních

exemplá — ani od nakladatel katolickému smru asopisu blízkých.

Slovenské Pohlady 11. V úvahách literárních zajímá slovenského

kritika e prof. K. J. Grota pronesená letos na Varšavské universit o sla-

vismu v Uherské íši do polovice XVIII. st. Titul pednášky: Maai a

/Slované v minulosti. Kdežto, jak známo, u nás Palacký držel, že píchod

Maar byl pro Slovany politickým neštstím, Gxot dokazuje, že Maai
Slovanm až do minul, století nevadili, spojivše se s nimi proti záplav

nmecké. Nyní Maai pidali se, vedeni Rakouskem a Nmeckem, ke

svým bývalým nepátelm, a potlaují s nimi Slovany — autor doufá, ke

vlastní záhub.

asopis Matice moravské. 1803 seš. 1—3. »Cyrillomethodjská

otázka« jest dležitá nejen pro nás echy, nýbrž pro Slovanstvo vbec,

a není divu, že zejména od druhé polovice min století od pedních uenc
bylo o ní pracováno. Prameny ídké a temné tžce dávají nám ji ešiti.
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a proto zajisté velmi zajímavý jest lánek Fr. Pastrnka (Nový pramen
o sv. apoštolu slovan. Cyrillovi), ve kterém vykládá nov objevený list

ím. bibl. Anastasia k bisk. velletrijskému Gauderichovi, v nmž vyloženo

složení »Vita cum translatione s. Clementis Papae«, dležitého pramenu
k životu bratí Soluskýcb. Pastrnek podrobn probíi'á vztah listu k po-

savadním pramenm, ukazuje na pímé tu potvrzení, »že Konstantin byl

i nálezce i pvodce spis o náleze zhotovených* (105) a že spisy ty

byly ecké. V druhé ásti oste obrací se proti prof. Friedrichovi, vyda-

vateli listu Anastasiova, ponvadž v nmecké zaslepenosti úmysln zkru-

cuje pravdu historickou, i vyvrací jeho tvrzení a ukazuje povrchnost jeho

» uenosti «.

F. 'J. Rypáek napsal životopis J. Chmely, jednoho z buditel eských.
Hned v úvodu zaváli vta: »doba národního vzkíšení se nás skuten
vzdaluje a stává se takoka legendou, která u nkteré ásti mladší ge-

nerace naší vzbuzuje jen ledabylý a pohrdavý úsmšek. 'í. Míní-li se tím

nejmladší dorost, pak na nás všech jest zabrániti tomu, náek-Ii tu však

veden spisovatelem na jednotlivce, pak nemlo býti eeno všeobecn.
Zásluha prvých buditel tak vysoko povznesena jest v djinách našeho

národa, že jen zvrhlý lovk sml by z ní posmch si tropiti; ale ce

niti jich literární význam soudobý i nynjší, není posmšek : jest povin-

nost literárního historika.

Lumír 20. íjna, 1. listopadu. teme sta Francouze Leclerca o an-

glickém tisku. (Poznali jsme autora v minulých zpi-ávách.) V Anglii

tisk je již pevným sociálním zízením ; zasluhuje veliký vliv, nebo heslo

jeho je: »Budiž spravedlivým a neboj se!« Nejvtší denník jsou »Tirnes«;

jsou úplnými djinami posledních 24 hodin veškerého svta. Od r. 1846
vznikají jeden po druhém laciné listy. Autor dotýká se anonymity lánk.
Líbí se mu, vidí v tom veejné mínní, kdežto francouzský zpsob pode-

pisování svádí k osobnímu pojímání, ku pemrštnostem a malichernostem.

Chválí, že jen v úvodníku je stanovisko strany, které list náleží, kdežto

všecko ostatní je naprosto dokumentární, jako akta processu. Zejména

se líbí Leclercovi, že parlamentární jednání podávají obraz skutenosti,

bez zbarvení. Vedle denních list je hojnost týdenník rzných smr;
obzvláštní chvály zasluhuje kritický týdenník »Athenaeum«, nenapodo-

bitelný pravzor listu kritického. K týdenníkm druží se msíníky dvojího

druhu : revue — vážnjší, pro pouení, magaziny — pro pouení a zá-

bavu. Konen tvrtletníky, posuzujíce události z vtší vzdálenosti, jsou

orgány vlastn již historické — od denník až ke tvrtletníkm celá

stupnice orgán veejného, spoleného mínní. Pes toto množství list

v Anglii tou se pilnji než kde jinde nové knihy. Knihy ty se kupují,

/nebo vypjují; povšimnutí zasluhují »knihovny obžné« — knihkupec za

; abonnement posýlá týdn, co vyšlo, abonnent vybée si, co se mu líbí

a vrací po petení. Knihovny všude se zizují; Gladstone ekl, zaha-

juje veejnou knihovnu, že každé msto již má svou bezplatnou knihovnu,

jako má své obecní lázn. Vydání dl klassických jsou laciná. Obdržíte

celého Shakespeara asi za 50 kr. ; veškery básn Miltonovy za tutéž

cenu . . . Jest to vcí nepopiratelnou : za cenu pkného klobouku lze vám
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);jatnti si bibliotéku, kterou všickni knížata obchodní v stedovku —
i Fuggerové i Medicejci — by nebyli mohli soustediti, teba by byli

všecko své jmní za ni dali

!

Zlatá Praha v . 50. a 51. v lánku »0 našich hudebních po-

mrech* líí, kterak dle zpráv asopis (o nadšených zprávách o » cyklu

Smetanovu*) tená si pedstavuje, že naše hudební pomry jsou skvlé,

že obecenstvo pochopilo Smetanv význam ; ale skutenost jest jiná.

Nadšení rozprchlo se pi posledním slavnostním veeru, neb již pi opa-

kování symfonických básní polovina divadla byla prázdná. — Obecenstvo

nutno vychovávat. Jak se u nás vychovává? Tiskne se mnoho bezcenných

vcí, zpvy nejvšednjšího tonu, híky tanení atd., a tyto škváry se

doporuují obecenstvu. Kritika svena laikm, skladby se nehonorují

dle vnitní ceny, nýbrž dle rozmr, a stejn, a zaátenflc nebo po-

kroilý skladatel. Nejvítanjší, kdo vbec honoráe nežádá. V nadbytku

tisknou se bezcenné pokusy dilettantské a talentm zavírají se brány

veejnosti. Umlec pilující na svém díle je blouznivec. PiS nesmysl,

všední frásej prodáš stejn jako dobré. A ím astji se objeví tvé jméno

na veejnosti, tím rychlejší uznání. — Jen do skoku a do sluchu, to je

recept pro úspchy. Tanení skladba je nejhledanjší. Vydávati tanení
' kusy v nejpísnjším výbru mlo by býti heslem nakladatel, kteí

hodlají také trochu sloužiti umní. Nakladatelé cizozemští jsou vtšinou

vzdlanými hudebníky. Nakladatel-obchodník a rádce-umlec musí se do-

plovati, a jsou již spojeni v jedné i ve dvou osobách. U nás není

tak. Vycházejí na p. sborníky skladeb klavírních, opatené jménem
redaktora, le jméno jest pouhá maska. Pomry takové vychovaly eským
umlcm obecenstvo nedvivé. Na špatnost ml by poukazovat od-

borný list, ale náš jediný eský list hudební (Dalibor) pestal býti již

dávno listem odborným.

Osvta (íjen). A. Srb v lánku Ludvík Kossuth a eská otázka

r. 187 1« uvádí nkteré dopisy Kossuthovy. Zajímavým je soud Kos-

suthv o panslavismu. » Proti panslavismu,* píše v jednom ze svých

list »jest toliko jediný ochranný prostedek. Ten však jest bezpený.

Nech uiní se, co možného, aby každá slovanská národnost, která má
historicky vyvinutou individualitu a obývá území, jemuž djiny vtiskly

ráz zem, mohla býti svobodným, své záležitosti sob spravujícím, spo-

kojeným národem. Není se obávati, že ech stane se panslávem, bude-li

moci býti svobodným echem, ve vlastním domov pánem svých osudu.

«

O historickém našem státním práv praví: »Mezi právními tituly, na

jichž základ dynastie drží trn v Uhersku a v echách, není toliko

analogie, nýbrž úplná totožnost. To platí i ohledn pvodu i asu,

zpsobu, podmínek a zásad, až k jich doslovnému znní. Zem eská
není patrimoniem, nijakou tak zvanou zemí ddinou, nijakým pouhým
pívskem Rakouska, nýbrž zemí, která se mže dovolávati diplomatických

vyjednávání a oboustranných úmluv; jest státem práv jako Uhry.

«



Novjší spisy.

Emilio Comba, Storia dei Valdesi. Florencie, Libreria Claudiana,

1893. (425).

Adolf Warschauer, Stadtbuch van Poscn. I. sv. : Die mittelalterliche

Magistratsliste. Die áltesten Protokollbíicher und Rechnungen. Mit

1 Plane der Stadt Posen im XV. Jahrh. Pozna 185»3.

C. Beseke, Der Nord-Ostsee-Karíal, seine Entstehungsgeschichte, sein

Bau und seine Bedeutung in wirthschaftlicher u. militárischer Hinsicht.

Mit 3 Karten und zahlreichen Skizzen, Tabellen und graphischen

Darstellungen, Kiel u. Leipzig, Lipsius u. Tischer, 1893. IV. (14^<)

m. 3,60.

v. Krafft-Ebing, R., Einc experimentcllc Studie auf dcm Gebiete

des Hypnotismiis^ nebst Bemerkungen uber Suggestion und Sug-

gestionstherapie. (108). Stuttgart, Ferdinand Enke. 2 m. 40 pf.

v. Marek, Der Militdr-Strafprosess in DeiitscJiland wid seine Reforni.

I. Berlin, R. v. Decker, 1893. (448).

Simon Hock, Die Familien Prags nach den Epiíaphieft des dltereii

jiidischen Friedhofes in Prag. Aus dessen Nachlasse h^rausg,,

mit Anmerkungen versehen u. biographisch eingeleitet von David

Kaufmann. Pressburg, Alkalay, 1892. XXXVI (402).

Harriet Beecher Stowe, Briefe und Tagebiicher, herausg, von

Charles E. Stowe. Deutsch von Marg. Jacobi. Mit Portrát. Gotha,

F, A. Perthes, 1893. (311) m. 4.

H. II. Bapcykoba }KH3Hb H Tpy/i;H M. 11. noro^^Hna. Knara ce/ii)-

Mafl. Cnó., 1893 rubl 2-50.

E. AjibBHi^KAro H A. IIInprEHA. HcripaBHTejibHO-BocnHTaTejibHi.ia

saee^íeHifl ^^Jia HecoBepiueHHO.i liTHHX'b iipecxynHHKOBT. h /^treii

saópoineHHbix-b, bt* cbash cl saKOHO^aTCJibCTBOMi. o iipímy^^ii-

xejibHOM-b BocnHTaHÍH. Co^íH.HeHÍe, y^tocToennoe lopH/^nqecKHMt

^aKyjibTeioM^b MívinepaTopcKaro C.-IIeTep6yprcKaro yHHBepcn-

xeia 30JI0T0H Me/^ajiio. CapaTOBT., 1893 ruble 2

Fr. Descostes, Joseph de Maistre avant la Révolution 2 sv. Paris,

Picard.

J. Novicow, Les Luttes entre les Sociétés humaines et leurs Phases

successives. Paíž 10 fr.

A. Gudeman, Syllabus on the History of Classical Philology. Boston

U. S. A., Ginn and Cie., 1892. IV. (50).



Kult Rozumu a Nejvyšší Bytosti.

(1793—1794.)

Vzpomíná T, G. Masaryk.

O libertél quede crimes on commet
en ton noml T^jma Roland.

Ješt pátého íjna 1789 francouzský král Ludvík XVI. napsal do

svého denníku: »Hon u Chátillonu; zabil 81 kus; událostmi vy-

rušen* — > události* byly prvé bouné projevy revoluce, jež slaboš-

ského krále zbavila trnu a života. Za 13 let prožiti 1562 dní na

hon, — jak podivná to chlouba v ústech francouzského vladae

XVIII. století! Ludvík z historie se niemu nenauil a znamením

doby nerozuml. Zdali kdy pamatoval na osudy Karla I. a Jakuba II. ?

Vzpomnl, že ped sto tyi a tyiceti lety radikální independente

podmanili si trojjediné království anglické a odpravili krále pro

;>papism« a zemzradu .í* Vzpomnl, že syn Karlv, Jakub II., chránnec

jeho pedchdce Ludvíka XIV., také ztratil trn pro »papism« ješt

zejmjší a pro usilování o absolutní monarchii podle vzoru francouz-

ského? Ludvík XVI. dopouštl se všech chyb tchto svých ped-
chdcv a pipojil ješt svou zvláštní, chabou, neupímnou povolnost

netoliko hnutí reformnímu, ale i revolunímu. I Ludvík XVI. byl

revolucioná, by asto proti pání a nevda ; nedlají se revoluce jen

zdola, ale i shora, a platí to pravidlem o revolucích všech, jist o fran-

couzské.

Francouzská revoluce je pokraováním revoluce v celé Evrop
v nové dob zahájené. Revoluce ta zaala u nás v Cechách, vedla

se pak v zemích ostatních a vede se posud v rzných formách.

Jakmile se v nové dob proti pevné spoleenské a státní organisaci,

založené na katolicismu, zaal boj o samy ty základy, nutn do-

stavily se pevraty politické a sociální; nové názory náboženské,

nové názory o církvi a státu, nové názory vdecké a umlecké,

NAŠE DOBA I., 3. 11
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slovem nový názor na život a svt nutn zpsobily pevraty, a tc^

netoliko pevraty mírné, nýbrž i násilné, nebo nestály proti sob
jen názory, ale lidé, mee. Proti reform stavla se protireíbrma

a tak vznikaly revoluce. Reforma asto následována byla revolucí.

U nás po mírnjších Husitech pišli radikální Táboi, v Anglii po
mírnjších anglikánech a presbyteriánech opanovali radikální in-

dependenti, ve Francii po mírnjších girondistech ádili radikální

Jakobíni a ješt radikálnjší frakce komuny Paížské.

Francouzská revoluce má týž význam v novém vývoji nábo-

ženském, jako revoluce v ostatních zemích Evropy. Ve Francii po-

dailo se potlaiti protestantism ; ale nepodailo se potlaiti skepsi

a ducha protikatoUckého. Naopak, ta skepse byla ve Francii tím

silnjší a hlodavjší, jako ve všech zemích zstavších katolickými.

Tam, kde na protestantismu spolenost a stát moderní se organiso-

valy, provedena revoluce jednou pro vždy; v zemích katolických

revoluce zstává jaksi chronickou a latentní — dojista historie nové

doby nepouuje o tom nadarmo, že revoluní kvas mnohem je sil-

njší v zemích katolických, nežli v protestantských. Revohice v našem

století jsou a byly vlastn jen v zemích katolických (a pravoslavných).

V zemích tchto náboženství a církev proti novým názorm stojí

píkeji, konservatism je radikálnjší a odsud ten radikálnjší boj

starého a nového. V té píin Francie je pímo typická, a fran-

couzská revoluce práv i s této stránky je bohatým zdrojem pouení.

Kdo pochopil sociální a politický vliv církví a náboženství a

obzvlášt katolicismu, snadno pochopí tento charakter francouzské

revoluce; arci takové hlubší nazírání nesnáší se s tím mlkým a ne-

upímným liberalismem — hlavn neupímným 1 —
,
jenž dnes spravuje

úsudky o politice a historickém vývoji. Ostatn není ani hloubky,

jen trocha pozornosti teba. Ptejme se jen : pro francouzská revoluce

dostoupila své výše tenkráte, když zrušila státní katolicism a pro-

hlásila náboženství nové? Není mezi terrorem roku 1793 a 1794

a zavádním nových kult žádné píinné souvislosti } Kdo k otázce

té podati chce ponkud správnou odpov, — zodpoví si zárove

otázku po pomru politického vývoje národ a jeho souvislosti s vý-

vojem názor náboženských a filosofických. I politika má své koeny
v názorech na svt a na život — hlubší politika pedpokládá hlubší

názory theoretické a živjší snahy a city, povrchní politice staí po-

vrchní filosofie a chabé úsilí. — —
Je tomu letos práv sto let, co v Paíži a ve Francii nové nábožen.ství

Rozumu a brzy po nm Nejvyšší Bytosti se uvedlo. Ped sto lety v dómu
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Notre-Dame slavena bohyn Rozumu — letos na usmíení tohoto

rouhání paížský kardinál Richard pedpisuje zvláštní smiovací po-

božnost. Ped sto lety republiku její zakladatelé utvrzovali novým
náboženstvím, krajním bojem proti katolicismu, po stu letech katoli-

cism utvrzuje se republikou, uznávaje práv tu vládní formu, která

ve Francii od sta let ho neuznávala, — v tom že by se netajil veliký

problém moderního vývoje, v tom že by se nejevila vniterní sou-

i.vislost státu a církve, politiky, náboženství a. filosofie?

Na souvislost tu, na uritém píklad, tenáe »Naší Doby«

chceme upozorniti. Nemžeme ovšem vypisovati francouzskou revo-

luci celou, ale pokusíme se zachytiti tu její stránku církevn-nábo-

ženskou, jak k tomu upomínka na kult Rozumu a Nejvyšší Bytosti

vybízí. Úkolu svému dost uiniti chceme takovým zpsobem, aby

z událostí samých vc stala se patrná.

Politické a sociální revoluci francouzské pedcházela revoluce ve

smýšlení spolenosti ; revoluce ta trvala dlouho, byla hluboká a mli

v ní innou úast i kruhové ti, kdo potom proti politickému výbuchu

se postavili. Revoluce ve smýšlení provedena filosofií Descartesovou

a vší novou filosofií a literaturou; revoluci tu provádl však také

Ludvík XIV., provádl ji Richelieu a všichni ti státníci, kteí z poli-

tických dvod spojovali se s odprci katolicismu; revoluci tu pro-

vádl nemravný dvr Versaillský, provádl ji král, jenž vyniknouti

chtl ve své íši jako nejlepší kucha a Beaumarchaisovým jedovatým

jMemoirm, podkopávajícím všecku autoritu státní, nemén se tšil

než nevzdlaná, hrubá Dubarry. Když dvr a aristokracie pochvalou

zasypávala »Figarovu svatbu« a se smála, že ten chudák Figaro, jen

aby se uživil, potebuje více rozumu, než poteba bylo za posledních

sto let ke vlád ve — Španlsku , co jiného za chvíli hlásal

Mirabeau ?

Filosofií pipravena byla dogmatika nového kultu Rozumu i kultu

Nejvyšší Bytosti. A filosofie ve století minulém nevypracovala pouze

tuto, jak ji zoveme, dogmatiku nového náboženství, nýbrž pipravila

pro ni i velikou massu vících. Byla filosofie ta po výtce filosofií

populární, by ovšem populárnost tenkráte nemla tak široký význam

jako dnes; ale filosofie ta líbila se korunovaným hlavám, vzdlané

tídy, šlechta, knžstvo a bohatší mšanstvo spisy Voltaireovými

a jiných filosof byly odchovány.

11*
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Ve filosofii byly dva smry, radikální a mírnjší. Radikálnjší

konil vysloveným atheismem a materialismem, — smr to barona

Holbacha; mírnjší strany vedeny byly Voltairem, Rousseauem —
smr to v podstat totožný s anglickým deismem a s nmeckým
osvtnictvím (»Aufklárungsphilosophie«). Avšak co do úink radi-

kální smr atheistický neml daleko té psobivosti jak umírnný,

radikálové sklízeli, co Voltaire zasel. Voltaire vil v Boha a chtl

ho dokonce vynalézti, ale tato jeho víra nemla vlivu praktického

;

za to psobily jeho úsmšky nad ádem náboženským a církví, a p-
sobily, jak už eeno, ve smru radikálním. Vtšina lidí pidržela

se pirozen Voltaireovy kritiky jednotlivých dogmat, obad a poli-

tického a sociálního psobení církve a náboženství, i bylo jí pak

lhostejno, že uitel jejich vil v Boha. Válené heslo : écrasez Tin-

fame, — tomu rozumli a toho se drželi a už .slovm dává se výklad

:

Znite neesínoii, totiž církev anebo povru, anebo neestné, totiž ná-

boženství anebo dokonce ncestnéJio, totiž Krista : praktický úin vždy

byl týž. Krajní nepátelství k církvi, a in concreto ke stavu du-

chovnímu.

Nkteí novjší pokrokoví djepisci jaksi se vyhýbají proti-

náboženské stránce revoluce asi tak, jak konservativní historici vy-

hýbají se inkvisici a podobným událostem.. Pravd se tím neslouží,

nezíská tím ani filosofie ani náboženství.

Z novjších francouzských historik práv o kultu Rozumu a

Nejvyšší Bytosti tak podivným zpsobem soudí Aulard. *j Nechci mu
kivditi, možná, že se, vydávaje rzná akta z doby francouzské re-

voluce, ztratil v podrobnostech a zásad nevidí. Aulard tedy dokazuje,

že pokusy zniit kesanství a zavésti nové náboženství Rozumu
nebyly plodem filosofické idee naped ustanovené a promyšlené

fanatické soustavy. Zákonodárné shromáždní a konvent nechtly

prý zniit katolicismu.; do r. 1792, a ješt po pádu králov státní ná-

boženství od vlády se respektovalo. Aulard dokonce vidí v zavedení

kultu Rozumu prostedek obrany proti duchovenstvu, stavivšímu se

proti novým ádm revolucí ustanoveným, alespo nový kult nebyl

prý na tolik protináboženským pevratem, na kolik prostedkem ná-

rodní obrany.

Aulard dotud má pravdu, že ti, kteí kult Rozumu zavádli,

nemli žádné soustavné filosofie; ale z toho nejde, že hlosofické

soustavy ho nepipravovaly. Proto však, že nový kult rychle zanikl

'•') Aulard, Le culte de la Raison et de TÉtre supréme, I8t)2.
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a v duši národa žádných hlubokých sled nezanechal, nelze dovo-

zovati, že atheistický pevrat byl jen povrchní a více politický než

náboženský; povrchní byl a smšný všecek ten kult, povrchní a smšní
byli demagogití faiseurové jeho, ale fakt, že officieln zrušeno bylo

státní náboženství, že zrušena byla bohopocta a že chrámové kesanští

po celé Francii teba i po krátkou dobu pemnny byly v chrámy

Rozumu a pozdji Nejvyšší Bytosti — fakt ten a celá ada fakt

pedchozích a jej zpsobivších je symptomem veliké a hluboké zmny
ve smýšlení francouzského národa v tom ovšem dosahu, který roku

1793 »národ^ ml. Aulard arci ukazuje k tomu, že prý prvou

píinou postaviti se proti officielnímu katolicismu stal se odpor

knží proti obanské písaze; když prý duchovenstvo vymykalo se

píkazm vlády, teprve potom a proto zákonodárné shromáždní

postaviti se musilo proti knžím, odpírajícím vlád poslušenství, ale

vláda stíhala prý jen jednotlivce a nikoli jejich uení. Jakmile prý

církev se spojila s odprci republiky, republika postavila se pirozen

proti ní, a radikální zmna nastala, když se na rzných místech po-

znala agitace duchovenstva proti republice. Protináboženské hnutí

a zejména zavedení kultu Rozumu podle Aularda tudíž vyložiti sluší

hrozícími politickými událostmi, nepátelskou republice taktikou církve

a sebeobranou republikánské vlády.

Proti tomu se své strany opt mžeme jen íci, že Aulard

správn líí bezprostední píiny protináboženského, protikatolického

hnutí, ale tím hnutí samo a jeho kulturní význam nikterak není vy-

ložen a pochopen.

Ze nebylo všecko duchovenstvo poslušno revoluní vlády —
tomu nelze se diviti, ani nelze duchovenstva proto odsuzovati. Vina

francouzského duchovenstva, a to Aulard také a správn vytýká, je

v tom, že svým svtským životem a svým náboženským indiíTeren-

tismem podkopalo v nejširších vrstvách všecku úctu k náboženství

a svému stavu. Nejeden abbé hlásal totéž, co hlásal Voltaire — jaký

tedy div, když se lid držel toho, co vidl a co slyšel. * Chcete —
Voltaire se táže — aby národ váš byl silný a mocný? A tedy

stát panuje nad církví. « A totéž hlásal ^\i!aé. Raytial: »Není jiného

. koncilia nežli ministerská rada královská. Kde shromáždili se vládcové

zem, tam shromáždila se i církev .... Není jiných apoštol než

zákonodárce a jeho služebníci. Není jiných svatých knih nežli ty,

jež za svaté piznány. Není jiného božského práva, než blaho státu.

«

Tak psal ped revolucí knz, a k tomu chovanec jesuit, jehož libera-

lism r. 1781. parlamentu tak se nelíbil, že jeho slavný spis spálil ...
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A podobných francouzských abbé bylo ped revolucí velmi mnoho.

Atheista Helvetius nepsal po Raynalovi píkeji propovdv, že

> všecko stává se zákonným pro blaho obecné*, — služebníci církve

práv ve Francii proti tradicím velikých papež úsiln zvtšovali moc
královskou a obesteli stát gloriolou, ped kterou r. 1793 atheisté

koili se ve prachu . . . Právem ekl o Richelieuovi jiný novjší historik

francouzský, že tento kardinál pivedl do vnitní poUtiky jakýsi

mysticism: »vil v království tém tohk, kolik v božství. Pispl
uiniti z monarchie druh polonáboženství«.*) Ano — hierarchové

francouzští neprotivili se absolutismu Ludvíka XIV., naopak pracovali

kjeho sesílení, domnívajíce se, že užijí moci jeho ve svém prospchu.

Po královi, jenž vydal hrdé heslo: »stát jsem já«, staly se ve Francii

státem maitressy Ludvíka XV. ; darmo chránnec markýzky Pom-
padourové Mercier de la Riviee dokazoval, že despotism je eukli-

dovsky oprávnný, tedy jako mathematika jistý a správný. Knz
Sicyes — opt knz — stal se hlavním duchovním rádcem revoluce.

Abbé Sieys z gruntu vyvrátil dílo kardinála Richelieua. »Co jest

tetí stav-f* Všecko. Co byl posud.'' Nic. Co chce? Ním býti.«

Odpovdí k tmto známým tem otázkám bylo slavnostní prohlášení

lidských a obanských práv Sieysem redigovaných. Když vnuk

Ludvíka XIV. práva tato a zbudovanou na nich konstituci písahou

svou potvrdil, bylo již pozd — trn i oltá byly oteseny a již již

padaly . . . vnukové Richelieuovi z Notre-Dame udlali chrám Roz-

umu a vojenský depot vína. Oltá ve Francii píliš sloužil trnu —
»a jeho ruce spletly posledního knze steva a udlaly provaz na

posledního krále « surovým proroctvím v jednom ze svých kus
vštil Diderot. A jakoby na potvrzení toho, credo z církevní missa

solemnis (zapomenutého nyní komponisty Holtzmanna) stalo se vá-

leným popvem revoluním — marseillaisy . . .

Plnutí protináboženské nebylo zahájeno revoluními vládami,

nýbrž vládou nešastného toho slabocha krále Ludvíka samého,

a ten pokraoval na dráze jasn vytené již r. 1764 zrušením ádu
jesuitského. Hned na poátku revoluního kvašení (13. února 1790)

: zrušeny sliby klášterské, a v prosinci téhož roku (26.) král potvrdil

\civilni zízení duchovenstva. Podle tohoto zízení obce si volily faráe,

;departementy biskupa; duchovní soudnictví zrušeno a papeži ne-

*) Avenel, Richelieu et la monarchie absolue, IV., 1890.
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ponecháno právo dispensaní a kanonického ustanovování. Král

i v tomto pípad, jako v jiných, jednal neupímn ; doufal, že odpor

papežv zastraší navrhovatele — avšak pepoítal se král.

Shromáždní zákonodárné jednalo podle nového zákona. Církevní

administrace upravila se podle zásad nové ústavy, rozmujíc na p.
biskupské diecése podle nového politického rozdlení departement-

ního. Nejdraznji autoritu státní hájilo proti církvi, žádajíc po knzích,

aby na ústavu písahali. Knží, kteí tomu odpírali, dáni do výslužby;

ovšem práv odsud vznikaly ustaviné spory a vzájemná nedvra.

Nepísahalo na ústavu více než tetina knží.

Avšak hnutí radikální rostlo ; a když konen král odstrann

a odpraven (21. ledna 1793). terror revoluní jevil se také v hnutí

náboženském. Konvent republikánské vlády snažil se sice v otázkách

náboženských býti zdrželivým, ale pece krok za krokem povoloval

nátlaku.

Nádak ten jevil se nejuritji v nejrznjších radikálních peticích,

jako na p., aby se knží neplatili z veejných penz, aby se za-

kázaly veejné obady církevní atp. Avšak picházely i petice, aby

katolický kult byl zachován. Konvent tudíž snažil se býti nestranným,

hrad se za svobodu svdomí a kultu. Pece však rozhodn stranil

radikalismu. Naídil, aby biskupové nemli dchodu roního, pesa-

hujícího 6000 fr. ; avšak schválil také knžské satky, jež už delší

dobu se zavíraly.

Proticírkevní a in concreto protiknžský smr rostl. Deputace

uitel na p. žádala konvent, aby se zavedlo nucené vyuování a

bezplatné ; dít (!) však pedneslo žádost, aby se na míst modlitby

k tak eenému Bohu vyuovalo zásadami rovnosti, lidskosti a

konstituce.

Když picházely petice z rzných mst, aby se zvony pelívaly

v dla. konvent, jakoby z dvod politických, dal svolení, žádaje, aby

v každé fae zstalo po jednom zvonu, ostatní aby se do msíce vlád
daly k disposici. Zvony se tedy sdlávaly z vží. Když zvony, tedy

i ostatní náadí církevní, — ekli si vášniví záštitníci republiky, k nimž

zajisté ochotn se pidávali lidé, jimž pi vci nešlo než o zisk.

Olupovaly se kostely a chrámy, cenná náadí posvátná hromadn
se svážela, prodávala anebo pelévala v zlato a stíbro pro úely
obecné a státní. Ze pi tom svatokupectví stát zle pochodil, neteba

ani zvlášt vytýkati ; vlastenecké svatolupiství nezídka konilo hnus-

ným hýením, alleluja s carmagnolou byly v divokém spojení.
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V ele radikálního smru protináboženského a církevního

kráela komuna Paížská. V jednotHvých okresích msta postupn
zrušován katob'cký kult a s ním i náboženství samo. Co se v Paíži

dalo, bylo, alespo v idei, vysloveným atheismem. Naproti tomu
konvent a Jakobíni pestali na deismu. Pi dležitosti, kterou v centra-

lisované Francii hlavní msto mlo, a živou agitací, která se z Paíže

v mstech venkovských zahájila, snadno vysvtliti, že píklad Paíže

siln psobil.

Iniciativa v Paíži pipadla Chaumetteovi.

Chaumette nebyl lovk zlý ani špatný; naopak usiloval o po-

vznesení lidu a poádek v obecních institucích. Chtl, aby lidu se

dostalo vyuování, staral se o chudinu. On na p. potlaoval prosti-

tuci, pokládaje ji za zbytek monarchismu a katolicismu, vykládaje

zlo existencí lidí neinných (šlechty) a neženatých (kléru). Ve vcech
náboženských byl fanatik, obmezený fanatik. Chaumette toho dovedl,

že komuna zakázala — 14. íjna — všecek církevní obad mimo
chrámy; zakázal církevní obady pohební, a obady civilní pro

bohaté i chudé mly býti stejné. Na hbitovy postavena socha spánku

a zasazeny na míst smutných cypiš stromy veselé a silnou vni
vydávající — strach smrti patrn takto se ml pekonati. Zakázán

všecek pouliní prodej náboženských obrázk atp. — vbec ná-

boženství úpln mlo být zatísnno z veejnosti. Proto konen
i sochy Panny Marie všude nahrazeny sochami Marata a Lepelletiera.

Vedle Chaumettea v témž smru snažili se ješt Clootz a Hébert.

Pruský baron Clootz, pišedší do Paíže » representovat lov-
enstvo*, byl nadšeným hlasatelem a missionáem všeobecné, všelidské

i republiky a kultu Rozumu. Jeho vyznání znlo : Není jiného Boha

i
než píroda, není jiného suveréna než lovenstvo, národ je Bh

!

O své všeobecné republice napsal i spis, jsa vbec literárn inný.

Z trojlístku sujet skuten zlé a špatné byl Hébert. Svou filo-

sofii, dstojnou sluhy vyhnaného ze služby pro krádež, zjevoval

v mizerném demagogickém plátku Pere Duchesne, a všecku svou

;m'zkost prokázal ve falešném svdectví proti královn, již obžaloval

ze smilství se synem. Hébert ml v komun veliké slovo — odmnn
byl dokonce korunou, když (v kvtnu 1793) propuštn byl z vazby»

do níž konventem byl vsazen, kteréžto pocty však velikomysln

; nepijal. Z jeho hlavy zrodily se návrhy, jako na p. aby se všecky

vže odstranily — píí se prý zásad rovnosti.

Netoliko v komun, nýbrž všude zavládá malicherná a krátko-

\ zraká praktickost — zahrady na p. mají se zrušiti a posázeti zemáky.
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Návrhy takové obyejn zstaly jen na papíe, ale charakterisují své

pvodce. Z podobných dvod stoupenci Hébertovi a Chaumetteovi

brojili netoliko proti pepychu, ale i proti umní a umleckému
vkusu; obad církevní zdál se jim také býti pepychem a zbyteným.

Arci nejeden z tch apoštol prostého života sám žil proti svým

zásadám.

Jako v Paíži i na venkov — v mstech — radikálové po-

stupovali týmž zpsobem ; ba na venkov nkteí pedstihovali Paíž.

Patronové mst zamováni svtskými » svatými* na p. »Brutem«,

,
msta mnila si názvy (na p. St. Denis ve Franciade), knží roze-

hnáni (déprétrisation) a konventu oznamováno, že »dechristianisace«

úpln je provedena. Nkteré petice a zprávy dýchaly vášní pímo
ukrutnou. V jedné mluví se na p. o »erném živoichu, zvaném:

; fará* ; v druhé se oznamuje, že »butika lži, petváky a lenivosti«

(= kostel) je zavena atp. Z této píiny konvent usnesl se pod tímto

nátlakem na zákon, že všichni obané mají právo ustanoviti si kult

podle své vle a zrušiti obady, které pestaly se jim líbiti.

V radikálním smru velice psobilo zrušení katolického kalen-

dáe — 5. íjna — a zavedení kalendáe republikánského; akoli

se tím uení nedotýkalo pímo, pece tím »dechristianisace« i officieln

se podporovala; ješt více psobilo, když zakázáno všem duchovním

vyuovati v národních ústavech a školách; vojsku, školám a všem

obcím poslány životopisy proslavených herou republiky.

Pes to, že vláda officialn poád se zdržovala, jednotliví lenové

její a úadníci svou autoritou pedstihovali, možná i tlumoili pravé

její smýšlení. Tak na p. Fouché, jeden z revoluních komisa, na

venkov o své újm zavádl »kult repubUky a pirozené mravouky

na místo dívjšího náboženství svatoušství a pedsudk* ; naídil,

aby pohby se daly bez náboženského obadu, a v mst Neversu

uspoádal slavnost bohyn Vesty a postavil chrám Amora, aby se

v nm uzavíraly satky.

Tak pišlo k rozkienému sedni konventu dne 7. listopadu 1793.

Konvent jedná o petici *konstituního« faráe Parensa. poínající se

Irasí: »Jsem knz, jsem fará, tudíž šarlatán* a konivší žádostí za

státní pensi. Práv se petice odevzdává bernímu výboru — pes to,

že uinila na mnohé dojem velmi špatný, — tu do sín vstupuje

»konstituní« biskup paížský Gobel, doprovázený svými vikái

a povstným pedsedou obce Paížské Momoro, obecním prokurá-

torem Chaumettem a j. úadníky obecními. Momoro oznamuje ve
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jménu picházejících, že klérus paížský vzdává se své povry, chtje

napoád sloužiti jen svobod, rovnosti a pravd. Na to biskup Gobel

v krátké ei potvrzuje, že narodiv se jako plebejec vždy ctil suvere-

nitu národa; národ svil mu úad biskupský, národ žádá, aby se

úadu vzdal, je tudíž národa poslušen. Na to složil odznaky svého

úadu, prsten a kíž, na stl konventu a nasadil si ervenou republi-

kánskou epici na znamení své oddanosti ideám jakobínským. Po

biskupu tutéž komedii provedli jeho vikái. Pedseda konventu,

jakýsi Halvi, pijal prohlášení Gobelovo nastudovanou eí o Nej-

vyšší Bytosti, Ctnosti atd., naež Chaumette uinil návrh, aby tento

historicky památný den dostal své zvláštní místo v republikánském

kalendái. Po tomto návrhu povstali tyi duchovní poslanci — mezi

nimi protestantský fará z Toulouse —
-, aby uinili po píklad

iGobelov. Ubohý Gobel — ubohý svou slabostí a poddajností —
neml asi tušení, že díve než pl roku uplyne, složí svou hlavu na

guillotin! Sedni konilo se mužným prohlášením biskupa z Blois,

abbé Grégoirea : byl prý vždy pítelem svobody a nepítelem povry,

ale úad svený a vrnost ke svému náboženství zachová, dovolávaje

se platnosti zákonem zabezpeené svobody.

Rozumí se, že komedie s Gobelem byla umluvena; Clootz

biskupského slabocha náležit byl spracoval. Taková zvláštní thea-

tiálnost je pro hnutí charakteristická. Pi všech tchto a podob-

ných poinech »atheistm« šlo pedevším o vnjší stránky ná-

boženské, tedy o kult a církevní zízení, a proto nahrazovaH starý

obad novým. Vymýšlely a poádaly se v Paíži rzné slavnosti

a zavádly pak po mstech menších, akoli i tam byly v té píin
vynalézavé hlavy. Je však pochopitelno, že nové obady jsou na

mnoze napodobením obadu zrušeného.

Je zajímavo a pouno vidti, jak v tehdejší rozechvné dob
symbolisace hrá veliký úkol, — již v tom postehnouti se dá jakýsi

prvek náboženský. Bude snad tenáe zajímati, popíšeme li mu re-

publikánskou slavnost národní; pozná, že práv i pi takové slavnosti

metafysika a náboženství mají svj patiný podíl.

Yeliká slavnost taková odbývala se v Paíži dne 10. srpna 1793

na bastillském námstí. Postavena socha Pírody, z její prsou vy-

tékaly pramenové isté vody a etl se nápis: »My všichni jsme

její dti*. Vedle Pírody stály ješt socha Svobody a Lidu (ohromný

Herkules). President konventu Hérault de Séchelles zahájil slavnost

následující, ducha nového náboženství charakterisující eí : » Pírodo,

královno divochv i civilisovaných národ! Tento nesíslný lid,
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shromáždivší se ped Tvým obrazem s prvými paprsky slunce, je

Tebe hoden — je svoboden. Na tvém ln, v tvých svatých pra-

menech nalezl opt své právo — národ se obrodil. Po stoletích

otroctví a bludu musil se vrátiti na tvé prosté cesty, aby si vrátil

svobodu a rovnost. O Pírodo ! Pijmi výraz vné oddanosti Francouz
tvým zákonm, a isté vody, prýštící se z tvého nitra, posvtí to

veliké spojení bratrství a rovnosti všech písahajících Ti v tento den,

spojení ze všech nejkrásnjší, na nž slunce kdy svítilo od tch dob,

co se rozsvítilo v nekoneném prostranství « atd. Na to zanícený eník
naplnil pohár vodou a dával zástupcm národa píti . . . Tch zástupc

bylo 87, po jednom z každého departementu; když se zástupce

napil, spustilo dlo, a když dopil poslední, spustila dla všecka na-

jednou. Na to hnuli se zástupcové, a sice zmínných 87 a k tomu

ješt 7000 venkovských vyslanc, každý nesl olivovou ratolest . . .

Za poslanci, zástupci a vyslanci kupil se lid . . . Procesí vytáhlo na

pole Marsovo a postavilo se tak, aby pedstavovali pravou Svatou

"Horu.

Slavnost tato stála — 1,200.000 frank, nepoítajíc cestovné a

zaopatení tch 7000 zástupc lidu.

Slavnost tato a jí podobné nemly na lid hlubšího vlivu. Není

divu : filosofické ft-áse byly mu nesrozumitelný, ani mu néimponovaly

;

kdo trocha myslil, musil si íci, že mu socha kteréhokoli svatého je

milejší a že obad vky posvcený je krásnjší a velebnjší a —
hlavn — i daleko rosumn^jší, než všecka ta nová cviení v hymnech
deistických, pantheistických a atheistických. Podtrhujeme slovo roz-

umnjší, nebo v tom to tkví: všecky ty pokusy, i pokus o kult

Rozumu, nerovnaly se z daleka rozumnosti kultu starého a proto

neobstály, zanikly, sotva se zrodily. Vždy ani aesthetickému vkusu

nevyhovovaly rzné ty velesochy z lepenky a malty. Lid se pro

ta divadelní pedstavení nenadchl; i mla se mu líbiti proto, že

poslancové a ostatní veejní initelé na ulici je odehrávali?

Chaumette a jeho pátelé nebyli spokojeni, pokud jejich ná-

boženství se nestlesnilo ve formy viditelné; proto k jeho návrhu

i z metropolitanského chrámu Notre-Dame uinn chrám Rozumu
a na míst nedlního kultu zavedeny pravidelné »nedle<: republi-

kánské. Obad pi tom byl asi tento : Hlava msta a obecní úadníci

peetli v chrám Rozumu práva lovka a nejnovjší vládní naízení;

promluvili o tom, co na bojišti se dje, a dali zprávu o událostech
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poslední dekády. Pak peetly se pokyny, rady a stížnosti, hozené

do »úst pravdy* — schránka v chrám Rozumu — , njaký eník
promluvil mravokárnou e; hudbou a zpíváním republikánských

hymen koniia se tato republikánská >mše«. V chrám byly dv
tribuny, jedna pro starce, druhá pro thotné ženy, s nápisy: »Ucta

stáí — úcta a pée ženám thotným.*

Avšak tyto obvyklé svátky neuspokojovaly, kult Rozumu musil

se zahájiti velikolepou a okázalou slavností národní. Proto 10. listo-

padu 1793 uspoádána od obce Paížské veliká slavnost Rozumu
v novém chrám Rozumu. To ona slavnost, o které se obyejn
mluvívá a již tedy chceme te skizzovati. *)

Uprosted chrámu vyzdvižena byla jakoby hora, posetá draho-

cennými látkami; na hoe vystaven byl »filosoíii« v eckém slohu

chrám; vedle chrámu nly trny »Rozumu« a »Svobody«. Slavnost

poala se hudbou; mezi hudbou z chrámu vycházelo procesí bíle

;odných družiek, až konen se objevila bohyn Rozumu — herekar

'Maillard — v bílé íze s modrým — barva nebes !
— pláštíkem pes

ramena, vlasy rozpuštné, na hlav apka svobody. Zasedla na svj trn,

zapálivši ohromnou pochode, pedstavující svtlo íilosofie; Chaumette

klekl ped ní a zakuoval kadidlem — ped ním na zemi povalená socha

Panny Marie . . . Choristky z opery zaply hymnu, Chaumette ml slav-

nostní e a na to celé shromáždní odebralo se do konventu ; tyi
obané nesli bohyni na sedadle dubovím ovneném, — bohyn opírala

se o kopí. V konvente Chaumette pedstavil bohyni eí velebící rozum,

jenž se zahosuje na míst fanatismu, oznamuje »zákonodárcm*, že

Francouzové slavili jediný pravý kult, kult svobody a rozumu: »Tam
opustili jsme idoly nežijící k vli Rozumu, k vli tomu obrazu živému^

mistrovskému dílu pírody. « Po tchto slovech odhalil živou bohyni

Rozumu, — president konventu posadil ji okamžik vedle sebe a dal

jí bratrský polibek a shromáždní propuká v nadšené: »A žije

Rozum! Pry s íanatismem! A žije republika!* Na to se zase celé

*) Pi následujícím vypsání jednotlivých slavností a vbec i jinde možná

ta ona podrobnost není správn udána; v rzných spisech o vci jsou znané

odchylky. Tak na p. jedni udávají, že bohyní Rozumu dne 10. listopadu byla

Mme Momoro, druzí jmenují jakousi hereku, tetí mluví o prostitutce atp.

Srovnával jsem údaje, pokud možno bylo, s prameny nejspolehlivjšími, zejména

s Moniteurem tehdejším (Gazette nationale ou le Moniteur universel), pes to

tu i tam jsou asi omyly. Nejsa si jist, mnohé zajímavé detaily, od historik

vypravované, jsem proto pominul. Ostatn nešlo mi o podrobnosti.
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shromáždní vrátilo do dómu i s konventem, » oplatit Rozumu
návštvu*.

Nový kult Rozumu, jak vidt, ml své pívržence v širších

vrstvách paížského lidu ; nikoli republika, ale komuna Paížská mla
u vci vedení. Nový kult nebyl by však ani na ty širší vrstvy p-
sobil silnji, kdyby se rozilení nebylo živilo událostmi jinými.

A práv v dobu, kdy nový kult se zavedl, šíila se zpráva, že se

knžstvo tajn spiklo. Generální rada Paížská vydala proto dne

23. listopadu své naízení nejradikálnjší : Protože sám národ dal

I na jevo, že si nepeje jiného kultu než kult Pravdy a Rozumu,

;
generální rada ustanovuje: Všecky chrámy a kostely všech možných

vyznání v Paíži butež neprodlen zaveny ; knží a služebníci kult
budou odpov^dni za nepoádky, které by se následkem náboženských

pesvdení vyskytovaly ; kdo se pokusí otevíti chrám nebo kostel,

bude žalaován, jakožto osoba podezelá; revoluní komitéty budou

co nejpozornji bdíti nad knžími a konen : konventu bude dodána

petice, aby vydal naízení, jímž se knžím odnímají všeliké veejné

úady a nedovoluje úastniti se zhotovování zbraní.

«

Kult Rozumu nyní rychle se šíil v departementech. Aulard

tvrdí a dokládá to dkazy, že nebylo jen ponkud vtšího msta
ve Francii, jež by alespo na as nebylo zavedlo nové náboženství;

je podivno, že práv ta místa, jež pokládána byla za nejvrnjší

sídla katolicismu, novému kultu oddávala se s jakousi pímo
zuivostí.

Pokud se venkova týká, lze konstatovati, že nový kult na mno-
hých místech slavil se velmi vážn; avšak jinde, jak i v Paíži, kultu

Rozumu napomáhal Bacchus a Venuše — ženy, ne vždycky nejlepší,

pedstavovaly bohyni Rozumu, a slavnosti konily se rozpustilostí

a nemravností.

Avšak nadšení pro Rozum záhy utuchlo. Sotva že nová bohyn
postavena byla na zhanobené oltáe kesanských svaty, byla svr-

žena — kult Rozumu zamnn kultem Nejvyšší Bytosti. (Dokonení.)



Brati Karamazovi.

(Dokonení.)

Soud nad Mitjou je vypsán živ, úchvatn. Pelíení je doprová-

zeno novými dramatickými episodami. Výpov každého svdka
vzbuzuje zájem. Fatalná povaha Mitjova, jeho pathetické výlevy

a naivn beztaktnosti ustavin mu škodí ; tím se jeho typ ve své ce-

losti a dslednosti dovršuje, zárove však dojímá se tená, sympa-

thisující s obžalovaným a obávající se výsledku procesu. Od právnické

techniky není dopuštno žádných odchylek, až snad na to, že i strany

i znalci nezávadn hrají úlohu svdk. Charakteristicky je pozna-

menáno, že ped soudem nkterý lovk objevuje se naprosto ne

s tím jménem, k nmuž pivykli jeho známí. Tak Grušeka obje-

vila se jako Svtlová. Dostojevský objasuje, že on sám to poznal

teprve prbhem soudního vyšetování. A potom již i v dotazech

i v soudních eech Grušeka všude se nazývá Svtlovou, tak že,

kdybychom vynechali ti ádky, kde je tato zmna objasnna,

mohli bychom se zmýliti a pijmouti Svtlovou za novou jednající

osobu. Všeobecn eeno, vylíení soudu není bez pepínám a satiry

vzhledem k advokátským praktikám a sofismatm, prokurátorské d-
myslnosti, slabosti pedsedovy a nadšení obecenstva pro eníky,

není vbec bez retušovky a nadsázek, ale ve všem postehuje se

geniální dekorator, u nhož i v malb do široka je patrná ruka sku-

teného umlce.

Po odsouzení Mitja ochuravl a stal se zádumivým. «Ale roz-

sudek ho nezdrtil a skoro ani nezmnil. Proti omylu soudu není

v nm žádného rozhoení. Praví pouze: že »jestli budou bíti na

cest aneb tam, tož se nedám, zabij u a mne zastelí. « Na pože-

hnání Alešovo pijímá plán uprchnouti z cesty, spolu s Grušekou
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do Ameriky. Avšak pedvídá, že sehdiví po Rusku, utouží se a vrátí

pod cizím jménem, aby umel na rodné pd . .

.

Takový je Mitja.

VI.

Avšak zajímavost románu daleko ješt není vyerpána jedním

toliko charakterem Mitjovým, aneb jeho píhodami, a v tom spoívá

ohromná pednost » Bratí Karamazových* ped ostatními dly Dosto-

jevského, ve kterých, jak jsme již povdli, rozvoj intriky velmi brzo

ochabuje. Zde naopak. V dob mezi zatknutím Mitjovým a dnem
jeho odsouzení zaíná vystupovati druhé drama, ješt silnjší a hlubší

nežli katastrofa s Mitjou — drama druhého z bratí Karamazových,

Ivana. K nmu se také obrátíme.

Jeví-li se u starého Karamazova rozkošnictví naprostým cynismem

a u Miti mocným svdnictvím, se kterým ustavin zápasí jeho

nadšená a bezcharakterní pirozeno.st, tož u Ivana totéž rozkošnictví

dopracovalo se cestou vzdl^í, práce rozumové a za stálého vnukání

egoismu k umené, uzavené, urputné a systematické lásce k životu.

Ivan je rozvážlivý, rozumný a mlelivý. Jen jedenkrát vypovídal se

celý se svým hluboce promyšleným názorem svtovým ped Alešou,

který vbec hraje v román úlohu dvrníka klassického dramatu

a ped nímž všecky jednající osoby odhalují svou vniternou podstatu

jakoby o samot ped vlastním svdomím. Svtový názor Ivanv

již známe. On dospl k popírání náboženství a všelikých ideál pro

lidstvo. Jeho » euklidovský rozum « donutil ho viti jen v jedno —
že dlužno užívati života. Epikureism Ivanv je velmi jemný, kulturní

a chcete-li, není ani bez poesie. Avšak je to — pouhé gastronomické

pochutnávání na pozemských slastech všech druh. Ivan sám svou

keovitou pívislost k životu stanoví takto

:

»Hned jsem zde sedl a víš, že jsem promlouval k sob: kdybych

i nevil v život, kdybych se zviklal ve víe v drahou mn ženu,

pozbyl víry v ád vcí, ba se pesvdil, že naopak vše je neladný,

proklatý a snad ábelský chaos, kdyby mne pekonaly tebas všecky

hrzy lidského sklamání, pece jen se mi zachce žíti, a jakmile jsem

se již pichýlil k této íši, neodtrhnu se od ní, dokud ji celou ne-

zmohu! Ostatn okolo ticátého roku jistotn odhodím íši, tebas

bych ani všeho nevypil, a odejdu . . . nevím kam. Avšak do ticátého

mého roku, to vím pevn, má mladost pemže vše, — všeliké

sklamání, všelikou nechu k životu. Tázal jsem se sebe sám mnoho-
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krát: je ve svt takové zoufalství, aby pekonalo ve mn tu šílenou

a snad neslušnou chu k životu, a usoudil jsem, že se zdá, že tako-

vého není, to jest zase do tch ticeti let, a potom již sám nebudu

chtíti, aspo se mi tak zdá. Tuto chu k životu nkteí souchoti-

náští usmrkanci-moralisté nazývají asto niemnou, zvlášt básníci.

Rys to, pravda, dílem Karamazovský, totiž ta bezohledná chu k ži-

votu, také v tob on každým zpsobem je, ale pro by byl práv
niemný? Dostedivé síly jest ješt hrozn mnoho na naší planet, milý

Alešo. Chce se žíti, i já žiju, by i proti logice. A si nevím v ád
vcí, pece mn drahé jsou svží, z jara vyrážející lísteky, drahé je

mi modré nebe, drahý je mi ten onen lovk, kterého druhdy, víš-h

ani nevíš pro miluješ, drahý jest mi in lidský, ve který jsi již dávno

snad pestal vit a pece po staré pamti ho srdcem ctíš. Chci si

odsud zajeti do Evropy, Alešo, a také pojedu; a pec vím, že po-

jedu jen na hbitov; ale ovšem na nejdražší hbitov, to je to ! Drazí

tam leží nebožtíci, každý kámen nad nimi hlásá o takovém horoucím

minulém život, o takové vášnivé víe ve svj vlastní in, ve svou

pravdu, ve svj zápas a ve své uení, ŽQ já vím již pedem, že padnu

na zemi a budu líbati ty kameny a nad nimi plakati, — jsa zárove

pesvden celým srdcem svým, že to všecko již dávno je hbitov

a nic více. A nebudu plakati ze zoufalství, nýbrž jen proto, že budu

šasten z prolitých slz svých. Vlastním pohnutím se opojím. Svží

jarní lísteky, modré nebe miluji — to je to! Zde neplatí rozum,

ne logika, tu nitrem, tu ledvím miluješ, první své mladé síly mi-

luješ* . .

.

Pozdji Ivan zlobil se na sebe pro takovou otevenost: » tolik

let jsem mlel a s celým svtem neml za hodné mluviti a najednou

jsem tolik nesmysl namluvil*. Ostatn ješt v jednom rozhovoru,

s Miusovem, Ivan rozvinul svou theorii mnohem sušeji a strunji:

»pro každého poctivého lovka, jenž neví ani v Boha ani ve svou

nesmrtnost, mravní zákon pírody musí se neprodlen promniti

v úplnou protivu ke dívjšímu, náboženskému, a egoism až i do

zlosynství nejen musí býti lovku dovolen, ale i uznán nutným,

nejrozumnjším a málem i nejšlechetnjším východiskem z jeho

stavu«. — Ke svému otci a bratru Dmitrijovi Ivan choval se na

nejvýš tvrd, a když Dmitrij v jeho pítomnosti otce zbil, tu Iv^an

zlostn se zaškarediv, pošeptal Alešovi: »Jedna zmije pohltí druhou,

dobe jim tak!« A ejhle! takovéhoto pevného, vytrvalého lovka,

silného svým rozumem i svými pudy, Dostojevský podrobuje ve

svém román nejhlubší duševní krisi. Hlavní pružinou dramatu.
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které se odehrává v Ivanovi, jest Smerdjakov. Zastavme se u této

pozoruhodné osoby — jednoho z nejucelenjších obraz v galerii

Dostojevského.

Smerdjakov jakožto nezákonný syn Fedora Pavlovice mže býti

nazván jedním z bratí Karamazových. Pvod tohoto podvržence,

který se pozdji stal lokajem, je nám již znám. Vychoval ho starý

sluha Karamazova, Grigorij, ale chlapec vyrstal podle poznámky
Grigorijovy »beze vší vdnosti*. Postava Smerdjakova nakreslena

je od Dostojevského tak siln a úsen, že musíme pokraovati vlast-

ními slovy autorovými a zase se utéci k vtšímu citátu.

»V dtství velice rád všel koky a pak je pochovával podle pati-

ných obad. Oblekl si k tomu cíH prostradlo, které pedstavovalo

jakousi ízu, a zpíval a mával ímsi nad mrtvou kokou jakoby ji ka-

didlem vykuoval. To všecko po tichounku, v nejvtší tajnosti. Grigorij

ho jednou pistihl pi tomto zamstnání a metlou citeln potrestal. Ten
odešel do kouta a pohlížel odtud úkosem asi týden. »Nemá nás

s tebou rád, ten zmetek, ekl jednou Grigorij Marfé Ignatjevn, —
ba nemá nikoho rád. — Ty že jsi lovk? obrátil se najednou pímo
k Smerdjakovu, — ty nejsi lovk, tys ze špíny se vylíhl, to jsi

ty ...< Smerdjakov, jak se ukázalo pozdji, nikdy nemohl mu od-

pustiti tato slova. Grigorij nauil ho ísti a psáti, a když mu uplynulo

dvanáct let, jal se ho uiti biblické djeprav. Ale vc skonila záhy

s nezdarem. Tak jednou, všeho všudy teprve pi druhé neb tetí

hodin, chlapec pojednou se usmál.

— Co je tir tázal se Grigorij, písn na nho pohlížeje zpod

brejlí.

— Nic. Hospodin Bh stvoil svtlo prvního dne, a: slunce,

msíc i hvzdy dne tvrtého. Odkud tedy svítilo svtlo hned prv-

ního dne?

Grigorij ztrnul. Hoch pohlížel posmšn na svého uitele. Ano
v pohledu jeho bylo cosi hrdého. Grigorij se neudržel. »Hle, odkud !«

zvolal a vztekle udeil žáka po tvái. Chlapec snesl poliek, ani ne-

špetl, ale schoval se zase do kouta na nkolik dní. Stalo se však,

že práv za týden ukázala se u nho padoucí nemoc poprvé v ži-

vot, která ho potom po celý život neopustila. Dozvdv se tom,

Fedor Pavlovic jakoby najednou zmnil své mínní o hochovi. Díve
pohlížel na nho jaksi lhostejn, a se s ním nikdy nevadil, a potká-

vaje ho, pokaždé mu dával kopejku. Leckdy pi dobré nálad po-

sílal hošíkovi se stolu nco sladkého. Ale te, zvdv o nemoci,

poal rozhodn se o nho starati, povolal lékae, dal ho léiti, ale

NAŠE DOBA I., 3. ^-
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ukázalo se, že nemoc je nevyléitelná. Záchvaty vracely se prmin-
jednou za msíc a v rzných lhtách, a bývaly také nestejn silné, —
jednou slabé, po druhé velmi prudké. Fedor Pavlovic zakázal Grigo-

rijovi co nejpísnji trestati chlapce tlesn a poal ho pouštti k sob
nahoru. Taktéž prozatím zakázal uiti ho emukoliv. Avšak jednou,

když hochovi bylo již patnácte let, spozoroval Fedor Pavlovic, že

tento obchází okolo skín s knihami a skrze sklo proítá jejich nad-

pisy. Fedor Pavlovic ml dosti knih, pes sto svazk, ale jeho samého
nikdo nikdy u knihy nevidl. I odevzdal ihned klí od skín
Smerdjakovi: »Nu, jen ti, budeš knihovníkem, místo abys se na

dvoe podoukal, sedni a ti. Peti si tuhle, — a Fedor Pavlovic

vyndal mu »Veery na dvorci u Dikaky«.

Hoch knihu peetl, ale zstal nespokojen, ani jednou se ne-

zasmál, naopak dokonil s tváí zamraenou.

— Nuže, není to k smíchu? tázal se Fedor Pavlovic.

Smerdjakov mlel.

— Odpovídej, hlupáku!

— Všecko to je napsáno nepravdiv, — usmívaje se propleskl

Smerdjakov.

— I kli se k ertu, ty lokajská duše! Stj, tu máš » Všeobecný

djepis* od Smaragdová, tu je už všecko pravda, ti!

Avšak Smerdjakov nepeetl ani deset stránek ze Smaragdová,

nebavilo ho to. A tak se zase zavela skí s knihami.

Brzo Marfa a Grigorij oznámili Fedoru Pavlovii, že u Smer-

djakova ukázala se poznenáhlu jakási náramná choulostivost : sedí

nad polévkou, vezme lžíci a hledá, hledá v polévce, nahýbá se, kouká,

nabée na lžíci a vyndá ven.

— Je to šváb? zeptal se Grigorij.

— Snad moucha, — poznamenává Marfa.

Pro takovou istotnost Smerdjakov byl uren státi se kuchaem
a poslán na uení do Moskvy. Pobyv tam nkolik let, vrátil se

všecek zamraený, sesíárlý, žlutý, podobný kleštnci; mravn však

zstal tím, ím byl i díve, mrzoutem. Ostatn i v Moskv všímal

si máloeho. Nové bylo u Smerdjakova jen to, že se stal z nho
fintil a zejména rád cídil své boty anglickým leštidlem, tak aby se

leskly jako zrcadlo. Všechen svj plat vydával na šaty, pomádu a

voavky. Ženským pohlavím však pohrdal, choval se k nim od-

men, tém nepístupn. Vtšinou mlel a ustavin byl zamyšlen,

byl »rozjímaem«.
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Všechny tyto životopisné rysy Smerdjakova jsou v nejvyšší míe
zvláštní, skoro výstední : slavnostní pohbívání koek, pathologická

choulostivost, šviháctví pi lhostejnosti k ženským, nechu ke knihám

spolu se zádumivostí. Je pravdpodobno, že všecko to je vymyšleno

a že sotva asi Dostojevský setkával se se Smerdjakovem ve svém

život. Ale tím práv projevuje se tvrí síla básníkova, že obraz

v jeho fantasii vzniklý jest tak silný a živý pro jeho duševní zrak,

že on podle ?i^/io píše jistou a rychlou rukou jako podle živého

modelu. I Smerdjakov stává se pro nás v pravd úpln živou, by
i fantastickou osobou.

K tomuto Smerdjakovu Ivan Karamazov zaíná pociovati

jakousi tajemnou píchylnost, jakoby mezi nimi trvala vnitní, ne-

známá blízkost. Tento samotáský lokaj, obdaený ostrým, sžíravým

analytickým rozumem — rozumem taktéž euklidovským, jenž za-

vrhuje vše mlhavé, — jeví se jako píbuzný Ivanv. Z poátku Ivan

se zajímal o Smerdjakova, ano i nauil ho rozmlouvati s sebou

o otázkách filosofických, ale potom najednou zprotivil si tohoto

lovka, který však jaksi se poal pokládati za solidárního v emsi
s Ivanem, >jakoby mezi nimi bylo již nco umltweného a jakoby

tajného, cosi kdysi s obou stran projeveného, ale jen jim obma
známého*. Tato vypínavost, pikrytá zevnjší uctivostí, Ivana po-

pouzela. Dost možná, pravíme sami od sebe, že Ivan postehl, nikoliv

bez jakési ošklivosti, ve Smerdjakovi své vlastní rysy, ale ovšem

povadlé a bezkvté, jakoby odražené v laciném cínovém zrcátku

bez barvy zdraví a mladosti, kterými kypl on sám — eunušské

rysy rozumce vystízlivlého, který však nemže vzíti od života, co

jest jeho, protože se narodil jako otrok. Bu tomu jakícoliv, Ivan

a Smerdjakov zaali se beze slov vzájemn pochopovati. Názorným

zpsobem propuklo toto pochopování v jedné velmi nejasné roz-

mluv, která se mezi nimi stala den ped katastrofou. Smerdjakov,

neurit narážeje na blízkost vraždy, radil Ivanovi, aby odejel trochu

dále od neštstí — a když Ivan, jsa vnitn uražen pro podobné

ei (nedávaje však toho Smerdjakovu na jevo), pece uposlechl a

vlezl do tarantasu, — tu Smerdjakov doprovázeje ho, poznamenal

velmi záhadn — polou škodolib, polou pobízeje: »s dvtipným
lovkem je zajímavo si pohovoit*. Ivan ujíždl do Moskvy a cestou

uvažoval: »Pry se vším dívjším, konec s dívjším svtem na vky,

a kéž by nebylo po nm ani sledu ani ozvny ; do nového svta, do

nových kraj a to bez ohlížení U A již vjíždje do Moskvy, Ivan

jakoby procitl ze spaní, zašeptal k sob: »jsem padouch! .. .«

12-
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Tyto dv kapitoly páté knihy románu — VI. a VII. — v nichž

je vypsána rozmluva Ivana se Smerdjakovem a její následky, jsou

podivuhodné svou jemností. O tchto kapitolách dlužno íci totéž,

co o výslechu Mitjov pi vyšetování: musí býti peteny po do-

konení románu ješt jednou, abychom dovedli oceniti, do jaké míry

je zde každá árka, každé slovo na svém míst a jak závažné pro

budoucí tragické djstvo.

Ivan tedy odejel. Bez nho provedla se vražda, zaalo vyšeto-

vání, a Mitja jako vinný byl uvznn. Povolán jsa telegraficky, Ivan

pijel teprve pátého dne po zavraždní, když otec byl již pohben.

Podle všech daných, která zvdl na míst, Ivan byl pesvden,
že vrahem je Mitja. Pece však ješt ve vagón, odjíždje z Moskvy,

Ivan poád pemítal o Smerdjakovu a o své poslední rozmluv
s ním ped odjezdem. Mnohé ho znepokojovalo, mnohé se mu zdálo

podezelé. Avšak dávaje výpovdi vyšetujícímu soudci, Ivan do' té

doby mlel o oné rozmluv. Vše odložil na dobu, až se sejde se

Smerdjakovem,

A tu zaínají ty schzky — ne jedna, ale celé ti. Ivana to

stále pudí ke Smerdjakovu, a každá rozmluva zstavuje v nm nco,

co ho podncuje, aby se sešel se Smerdjakovem zase a zase. Tyto

scény tí schzek jsou pozoruhodné dramatické výjevy. Není možno
s vtší ironií, jedovatostí, pohrdáním, chladnokrevností a pomalu

rozdrásati srdce lidské, jak to inil Smerdjakov, pivádje Ivana

nejprve zámlkami, pak narážkami, potom jasnou logikou a naposled

' úplným odhalením tajemství vraždy — k naprosto nevývratnému

pesvdení, že starého Karamazova zabil on, Smerdjakov, v souhlase

s nim, Ivanem. »Proto také vám to chci dnes veer do oí dokázat,

že hlavním pachatelem ve všem zde jste jediný vy, a já sám jen

vedlejší, a jsem ho já zabil. Ale vy sám zákonným vražedlníkem

pece jste!« A skuten Smerdjakov to dokazuje. Ani v jediné cause

. célbre nebyla ješt tak zvaná intellektuální vina stanovena s takovou

\ bezohlednou a otásající jasností jako vina Ivanova na vražd otcov
neomylnou a ledovou argumentací Smerdjakova. I pes to, že

všechny ti rozmluvy Smerdjakova s Ivanem jednají o jednom a

témže themat, v rozmluvách tch je tolik pohybu, zápasení^ ne-

nadálých obrat mysli, tolik vzrstajícího dramatického zájmu, že

vzaty i pro sebe od fabule románu, mohly by zpsobiti veliký úin

na jevišti. Na konci poslední schzky Ivan je tak zdrcen, že ani

neodporuje Smerdjakovu, a Smerdjakov do té míry poznává svou

blízkost k Ivanovi, že mu odevzdává dviv celé ti tisíce, které
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zastaly nedotknuty a které on sám po zavraždní odcizil — a Ivan

je pijímá! Všecko to dje se zrovna v pedveer soudu nad Mitjou. Ivan

se pevn ustanovuje, že všecko zítra vyjeví ped soudci, ale Smerdjakov

i tu ho dobíjí hlubokým opovržením: »nepjdete udat!< Od Smerdja-

kova Ivan odchází jako šílený a pišed dom, upadá v blouznní.

Toto horené blouznní, jež zabírá celou kapitolu, nadepsanou >Mra«,

nemá, rozumí se, smyslu, avšak je popsáno tak, jak mohl vylíiti

blouznní a hallucinace jen spisovatel s nervy Dostojevského. Zvlášt-

nost je zde v tom, že na p. Ivanovi se zjeví ert, není však ped-

veden ve form symbolického pízraku, nýbrž naopak — a to p-
sobí mnohem silnji — v podob jakéhosi pána již pistárlého, ve

skoicovém kabátci, s podrobným vypsáním prádla, které, pihlédne-li

se blíže, bylo necele isté, s plstným kloboukem a s výrazem pí-

živníka dobrého tonu atd. A když, vida ped sebou práv takového

pána u protjší stny na divan, — Ivan pouští se s ním do hovoru,

maje podezení, že ho ve skutenosti není — a pomáhá si pikládáním

mokrého runíku na hlavu, aby konen zmizel — a pece ho

vidí — tu opravdu tenáe zane skuten i mraziti ... A noní
blouznní Ivanovo se perušuje tukáním na okno : Aleša pišel mu
oznámit, že ped hodinou se Smerdjakov obsil

!

]Možno-h si pomysliti strašnjší a zárove pirozenjší effekt,

jenž dovršuje poslední míru útrap pro lovka, ve kterém i rozum,

i hrdost, i est, i samo právo ku svobod — všecko to již v po-

smch uvedeno, potupeno a znetvoeno ! . .

.

Z rána Ivan pichází k soudu jako uinný blbec, odevzdává

soudcm ti tisíce, ka, že je obdržel vera »od vraha, od Smer-

djakova«, ale tu zase piplétá své blouznní, prav, že má svdka
jen »s chvostem, vaše excellence, nebude podle etiketty*, nikdo mu
neví a jako nemocného ho odvádjí.

Tak také zstává na konci románu nemocným. Ale brati,

Dmitrij i Aleša, vyslovují nadji, že Ivan je » složení silného « a že

se uzdraví.

VII.

Positivní živel szastupuji v román nejmladší z bratí Karama-

zových, Aleša, dále klášterní brati se starcem Zosimou v ele, a ko-

nen mladé odnože nového pokolení ili »hoši«, seskupení okolo

Koli Krasotkina.

Aleša, tento »pedasný lovkomil«, je nám již znám. Tento

ideál Dostojevského jest od nho z ásti vykreslen v román ^Idiot*,
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jehož hrdina jest Alešovi velmi podobný, avšak s tím rozdílem, že

Aleša je zdráv, nedává na jevo žádných podivnstek, stízliv se má
k životu a jedná velmi dsledn. Všichni ho milují, všichni se s ním

pátelí, a dosahuje se toho prostedky zcela jednoduchými: Aleša

je vždy upímný, povolný, soucitný, láskyplný, — slovem, je ped-

stavitelem onoho prostého, avšak tak nesnadno dostižitelného typu.

s jehož rozmnožením dosaženo by bylo všech lepších ideál spole-

enské organisace. Krásn ho popsal statká Miusov » Hle, snad

jediný lovk na svt, kterého zanechte najednou samotného a bez

penz na námstí neznámého msta s milionem obyvatel, a on pece
nezahyne a neume hladem ani zimou, protože ho v mžiku nakrmí,

v mžiku odjí, a neodjí-li, tož on sám se mžikem odje a nebude

ho to státi žádného namáhání a žádného pokoení, a toho, kdo by

ho odl, žádných obtíží, nýbrž naopak ješt si to pitou za potšení. <

Aleša je vroucn zbožný. Pekonav se jednou pesvdením, že Bh
jest, rozhodl se žíti pro nesmrtelnost. Vstoupil na dráhu klášter-

nickou jako novic, nezavazuje se nikterak státi se mnichem, nýbrž

z lásky ke svatosti a svatému životu. Jeho uitel, staec Zosima,

uznávaje oprávnnost mladosti a její poblouzení, odkazuje mu v zá-

vti, aby opustil klášter po jeho smrti a šel do svta, kde Aleša

bude musit mnoho petrpti, díve než se vrátí k mnišství.

Postava Zosimova málo vyniká po stránce belletristické. A
z tohoto obrazu vane libovn istoty a svatosti, a svtový názor

a ei Zosimovy úpln odpovídají lidovým pedstavám o svatém

staectví, pece, všeobecn vzato, osobnost Zosimova píliš se podobá

allegorii, filosofické thesi ve mnišském hábitu. Zajímavo jest jen

episodické vypravování z jeho životopisu pod názvem »Tajemný

návštvník^, v nmž Zosima vypravuje pozoruhodnou historii jednoho

zloince, který se jemu vyznal z viny. Staec Zosima je pedveden,

aby zosobnil zastance náboženství, jež je také obsaženo v jeho ho-

vorech a rukopisech. Ve všeobecných rysech je nám již známo.

Život jeho chovance Aleši plyne v román bez všelikých kolUsí, vy-

jímajíc krátké vzrušení, jež Aleša zakouší po smrti Zosimov, když

z tohoto vátého starce proti oekávání celého bratrstva vyšel »hni-

lobný puch«. Toto vzrušení je vylíeno v kapitole » Taková minutka
,

v níž z Aleši propuká i reptání proti Bohu a jaksi i nespokojenost

s vlastním zdrželivým životem. Však minutka tato brzo byla za-

žehnána a po jednom všteckém snu v noci v klášterní zahrad pod

oteveným oknem cely, ze které bylo vidti rakev Zosimovu, Aleša

jsa zastínn zlatými hlavicemi chrámu a hvzdnatým nebem, padl
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na zemi se slzami vytržení. » Ucítil v duši své blízkost Boha a do-

tknutí své se svtem jiným.* A nikdy potom nezapomnl v život

svém na tuto minutu. — Podle závti Zosimovy ti^i dni na to opustil

klášter.

Na konci s fabulí románu proplétá se velmi umle pekrásná

a tklivá historie »hoch « — Iljušky a Koli Krasotkina. Vylíení

nešastné rodiny kapitána Sngireva, otce Iljuškova, a žák, patí

k nejlepším stránkám Dostojevského, vnovaným vyobrazení dtí

a chudého lidu. Vypravování kapitána Sngireva o urážce, kterou

mu zpsobil Dmitrij Karamazov, o tom, jak se ho zastal jeho ma-

liký syn Iljuška, o duševním otesení a nemoci tohoto hošíka, co

do síly jist se vyrovná — nevyniká-li dokonce nad n — znameni-

tému vypravování Marmeládová ze » Zloinu a trestu*. Kolja Kra-

sotkin, ušlechtilý, velikomyslný hoch, modla svých druh, je výten
nakreslen v kapitole >Zák«, nakreslen je s ídkým u Dostojevského

dobrosrdeným humorem. Koljovo dtské dlání se vážným ped
soudruhem projevuje se v jeho %utoritáských a knižních výrazech,

jako: »rád pozoruji realism«, »v pírod není nic smšného*, >jsem

socialista, Smurove« atd. V téže kapitole jest znamenitá komická

scéna, když Kolja škádlí a si dobírá mužíky, s nimiž se na trhu

setkal. Oddíl románu o Iljuškovi, zdá se, je více než jiné znám
obecenstvu, ježto Dostojevský sám rád pedítal úryvky z tohoto

oddílu na literárních veírkách a nejastji ítal »Poheb Iljuškv«.

Zde na hrob Iljuškov žáci, seskupivše se okolo Aleši Karamazova,

slibují si, že budou dobí a poctiví, a louí se pod dojmem víry

v nesmrtelnost duše. Tím také román koní.

VIII.

Stží jsme ovládli ohromný materiál rozebíraného díla a bez-

pochyby mnohé jsme pehlédli. Nco jiného je svémocný a rozmarný

umlec, jenž rozsypává bohatství svého genia a obraznosti, jak se

mu namanulo, a nco jiného je kommentátor aneb librettista, jenž se

podjal myšlénky pivésti ve struný systém, k jasným vtám zá-

kladní rysy a motivy grandiosní, záhad plné básn. Pece však

mžeme nyní uiniti nkteré všeobecné vývody. Budou krátké,

protože v podstat celý náš výklad byl doprovázen kommentáem
a smoval k vyjasnní vynikajících moment díla.

Idea románu, o níž jsme jednali na poátku, stává se nyní ješt

jasnjší. Není žádné pochybnosti o tom, že román vyjaduje protest
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proti krajnímu materialismu oné epochy, kdy byl pojat a napsán.

Však s jakou poetickou mohutností a s jakou artistickou dovedností

byl vyplnn ten úkol ! Byl proveden nastínním podivuhodných

obrazil, jasných a rázovitých, naprosto nezávisle na ideji románu,

a takovým seskupením povah a událostí, kteréž beze všeho pod-

škrtování zstavuje samému tenái, aby se zahloubal do díla a do-

bral se vývod.

Pívrženec svta nehmotného, nadšený obhájce ideje Božstva,

Dostojevský si usmyslil zvstovati své ideály hrubému, atheistickému

pokolení, neodvratn ztracenému v bezzákonní.

Jak si tedy vede.

Podklad pro svj román erpá z kriminální chroniky, v níž je

vždy obsažen njaký zlý, hnusný skutek. Jako dkladný znatel

tohoto oboru vynalézá sujet, plný uchvacujícího zevnjšího zájmu.

Aby se neopakoval, ukazuje zárove soudní proces s docela jiného

konce, nežli ve » Zloinu a trestu < : tam ukázal pronikavost soudní

moci, ped níž se pachatel nemohl ^rýti ; zde naopak pistihl krátko-

zrakost téže moci, která potrestala nevinného. Smuje k tmto
cílm, hlavní ideji jaksi podízeným, Dostojevský již zde, cestou,

jako výtený kriminální romanopisec, psycholog a pozorovatel zdaile

provedl mnoho vskutku pozoruhodného. Pro hlavní pak svou po-

ložku pedvádí v tomto románu vtlení pohlavní rozkoše v obraze

rodiny Karamazových. To — Karamazovstina, pilnutí k íši života,

všemocná láska ke hmot. Otec a ti synové. Jaké silné, nezapome-

nutelné osoby ! Otec — niema ve všech smrech. Synové : zlý

duch — Ivan ; dobrý genius — Aleša ; uprosted mezi obma, smíše-

nina prachu a božství, híšný jako všichni, híšný po výtce a pi

tom zcela ruský, odvážný a vášnivý, nikoli však špatný lovk —
Mitja. Svým > hrdinou « ze samého poátku Dostojevský tvrdošíjn

jmenuje Aleš, když však obraz díla poal se rozvinovati, tu hrdinou

po vnjší stránce, který soustedil na sebe všechny uzly fabuly, poal

se povznášeti Mitja, a když kniha byla dokonena, tu málem jako

hlavní hrdina nevyšel Ivan. A v em ukázala se Nemesis nad všemi

nešlechetníky } Starý Karamazov, jenž byl si jist, že mu ješt na-

stávají dlouhá léta prostopášného života, byl den po své lekci o prosto-

pášnosti, kterou pedítal dtem, usmrcen a padl, jsa rozbit jako

niemná nádoba, svým nezákonným synem Smerdjakovem, t. j. padl

tou práv rukou, která pišla na svt následkem snad nejhnusnjšího

inu Karamazova s Lizavetou Smerdicí. Vrah sám, Smerdjakov, se

obsil. Mitja, hrubý a nevázaný, v podstat však dobrý lovk, musil
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vytrpti veliké hoe nespravedlivého odsouzení, aby mravn zjemnL
Ivan, ten hrdý a rozumný positivista, nemohl uniknouti hlasu sv-
domí, jež se niím nedá ohlušiti, a pykal choromyslností za to, že

šlapal po zákonitých potebách duše. A ze Sodomy celé této ne-

estné rodiny vychází bez úhony jediný jen lovk — se svtlou

duší — Aleša. Klášter, do nhož se on ustavin uchyluje, unikaje

svtským sporm, svou mystickou poesií, svou svží pírodou a boha-

bojnými obyvateli, effektn odstiuje obraz. Celá kniha je prodchnuta

vírou ve zdravou podstatu ruského lovka, a sympatické obrazy

dtí, které na konci románu vystupují, dodávají kídel spisovatelov

nadji, že pijde a se narodí pokolení lepší.

Slovo »karamazovština«, mnohem širší než »oblomovština«, mlo
by se státi svtovým terminem pro naši dobu. Rozumí se jím, jak

vidti, vyšší zvíecí egoism, jenž zapuzuje vše dojemné, milé, poetické,

ethické, sebeobtovné a vznešené, k vli všemu, co lze ohmatati

zažiti a požívati. Proniknuv až k samému jádru tohoto píznaku doby,

Dostojevský poznamenal jej nevyhladitelným škrábnutím lvího drápu.

Nejde-liž Emilu Zolovi vlastn o tutéž »karamazovštinu« v celé jeho

obrovské ad Rougon-Macquardtovských román: Nana, Potbouille,.

Au bonheur des dames, La joie de vivre i v posledních jeho dílech

Germinalu a La terre? A nezápasí-li s toutéž »karamazovštinou«

Lev Tolstoj, jenž se vnoval hlásání tém nevyplnitelného, prvo-

kesanského sebeobtování? Dostojevský taktéž chtl rozešiti »kara-

mazovskou« otázku, i románem i kázáním zárove. Skuten rozešil

ji nikoliv jako sociolog, ani jako kazatel, nýbrž jako básník. Podal

podivuhodný obraz Ivana Karamazova, který jako Macbeth usiloval

zmocniti se koruny nezkaleného, hmotného štstí, pes vlastní pirozená

práva, a který jako uchvatitel byl zastižen odplatou na samém vrcholu

uloupeného blaha. Nad to » Bratí Karamazovi* jsou dležití v té

píin, že se v nich odrazil celý Dostojevský s celou svou mohut-

ností i slabostmi, s celým svým názorem svtovým — do té míry

úpln, že by mohl nadepsati svou knihu »Toute la lyre«, dokonce

s mnohem vtším právem než Hugo, který tak nazval svou poslední

básnickou sbírku. Zde Dostojevský odhalil všecky své síly v jejich

nejvyšším rozvoji: humanista a mystik, kriminalista, psychiatr a

psycholog, až pathologicky citlivý sensualista a satirik — všemi

tmito stránkami své složité umlecké pirozenosti obdail svou roz-

sáhlou a hlubokou práci. Zde také projevila se i jeho poetická váše
k Rusku. By i snad ho zavedla do paradox jako publicistu, za to

váše tato, dýšící jakousi základní fysiologickou láskou ke vlasti.
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pomohla mu vytvoiti ponkud podivný a rozcuchaný, ale ku podivu

ruský obraz Miti Karamazova, jakýsi mythologický typ drsného

a zárove pohnutlivého nehodáe, jenž pes všechnu svou elementární

nevázanost nás k sob vábí. V témže díle je hojnost všech tak zva-

ných literárních nedostatk Dostojevského, tak upímných, že by

v nich mohl usvditi našeho spisovatele každý školák: rozvlánosti,

zbytenosti, jednotvárnost jazyka u všech jednajících osob a asto —
pímá pravd nepodobnost, jako na p. rozmluva Ivana s Alešou

v hostinci, táhnoucí se pes celé ti kapitoly, obsahující celá literární

pojednání, promyšlená a patrn vložená do úst osob rozmlouvajících

od samého autora bez všelikého obalování. tená mže si na to

vše plným právem naíkati, ale kommentátor musí v tom uznamenati

Jen smlou samostatnost spisovatelovu — smlost, která pipomíná

jna p. — na Shakespeara, který, jak známo, nedlal okolk s po-

' žadavky vnjší pravdpodobnosti a u kterého i králové i vojáci,

i milenci se honosí filosofií, rhetorikou, slovními hrami, aforismy

a vbec vždy jedním a týmž zjevn shakespearovským jazykem.

Všecko to dokazuje, že nejdležitjší vcí jest umt autorem se

pokochati, ale nikoli mu pedpisovati jakékoliv zákony tvoení. Avšak

pes všecky tyto elementární technické poklesky, ano i proti poža-

davkm nejmódnjší aesthetiky, Dostojevský napsal idejný, siln

subjektivný a zárove vysoce umlecký román. Bezdný revolu-

cioná aneb, správnji eeno, nihilista v tradicích umní, on pro-

ukázal ješt i jiný div: chopiv se v tomto román urputné a ne-

zakídované publicistiky, namíené proti zjeivm známé historické

minuty, vnovav se, abychom tak ekli, úpln typm a otázkám

zejména této souasné, rychle plynoucí minuty, Dostojevský vytvoil

dílo, jehož vnitní poesie tém shlazuje v nm kolorit mody a pee
asu, ba my nejsme ani s to si pedstaviti dobu, v níž by » Brati

Karamazovi« pozbyli svého psychologického a umleckého zájmu.

Taková jest ta hluboká íilosoíicko-dramatická báse, — jak všeho

správnji by slušelo nazvati tento podivuhodný román Dostojevského.



o dchodových (rentových) statcích selských.

Píše Jan Koloušek.

V posledním roníku Athenaea podal jsem studii o našem úvru
pozemkovém a obecním (kommunalním), z níž bylo zejmo,

kterak dosud státní správa naší poloviny íše velmi málo, ba tém
nic nepodnikala na zlepšení tohoto tak dležitého odvtví úvrního.

Rolnictvo ponechané samo sobe vydáno bylo na pospasy lichvá-

ským vitelm a veliké akciové banky, které zprostedkovaly uza-

vírání hypothekárních pjek, daly si zaplatiti za toto neveliké na-

máhání (tiskly vlastn jen zástavní listy a inkassovaly peníze ode

dlužník a vyplácely splatné kupony) millionové provise, kdežto

ostatní vitelé rolníkovi žádali nezídka 10 - 20Voní úroky. A pece
tyto cizopasné ústavy tyjící pouze z mozoln nastádaných penz
zadlužených vlastník usedlostí, byly zasypávány všemožnou pízní

a péí naší bývalé finanní správy, tak zejména oddlení hypothe-

kární rakouskouherské banky a vídeská banka >Ósterrr. Bodencredit-

anstalt«. Zjevy tyto byly však v letech pedešlých zcela vysvtli-

telný a pirozený a plynuly z tak zv. liberálních náhled hospodá-

ských : každému budiž ponechána naprostá svoboda, jak chce a umí

obhájiti svou hospodáskou existenci, a státní správa at neplete se

nikterak do soukromých úmluv mezi jednotlivci, teba se zdálo, že

silnjší tu vykoisuje okamžitého neblahého a tísnivého položení

slabšího svého bližního.

Arci vznikla proti tomu dosti záhy reakce a hlavn zákono-

dárství zemská snažila se upraviti a zlaciniti pozemkový úvr. To
podailo se skvle proti všemu nadání, zemské hypothení banky
snížily úrokovou míru pro dobré hypotheky tém na 4% a ostatní

penžní ústavy již z konkurrence musily píkladu tohoto následo-

vati. Arci mezitím zadlužení stavu selského pokraovalo tak považ-
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liv, že zlepšení úvrních pomr a menší pomrn úroky tím byly

skoro zúplna vyváženy. Tak v království eském narostly dluhy

ty pozemkových knihách zapsané ze 600 míli. zl. r. m. v r. 1867 na

1000 milí. zl. v r. 1892;*) toto nynjší bemeno dluhové není snad

pi snížené úrokové míe (pravidlem se íci mže, že od tch dob

klesla na polovici) vtší nežli bylo r. 1867, **) ale ponvadž na mezi-

národním trhu pro rolníka našeho nastaly daleko nepíznivjší po-

mry a jelikož výtžky práce jeho jsou znan skrovnjší, nežli byly

kdysi, znamená to pece znaný úpadek stavu selského a hrozí ne-

bezpeí, že pda bude úpln vyvlastnna na prospch mobilního

kapitálu. Rolník bude sice dle jména majitelem své usedlosti, ve

skutenosti však stane se neb již i se stal prostým dlníkem anebo

nájemníkem svého vitele. Ano jsou tak pedlužené statky, že vlast-

iníci jejich nejen víecek výtžek své usedlosti musí odvésti svým

) vitelm, nýbrž že i to, co vydlali si úmorným lopocením rukou

•'svých a co zasloužila si jich pracující rodina, jsou nuceni obtovati

lna vtší slávu a pohodlí tch, kteí je úvrem založili. Tak namnoze

již vytvoilo se zase moderní nevolnictví, které nutí pedluženého

rolníka namáhati se v potu tváe o vtší blahobyt svého pána —
vitele. Ostatn však ani hypothekární vitelé nejsou dle tohoto

stavu vcí vždy v naprosté výhod a bezpenosti, nebo pedluženost

; selských statk má v záptí velmi asto jich exekuní prodej a ne-

zídka pi astých dražbách nevytží se ani polovice toho, za opravdu

statek stojí nebo za dle domnní pjujících asi stál. Takovým zp-
sobem zadnjší vitelé pozbývají velmi zhusta svých pohledávek

i každého musí pekvapiti, jak mnoho požadavk bývá pi exeku-

ních dražbách neuspokojeno. Na p. v letech 1868—1892 v král.

eském na usedlostech rolnických a statcích v deskách zemských

zapsaných, které byly prodány v exekuních dražbách, vzelo celkem

I
326*2 milí. zl, knihovních dluh a z toho pro nedostatek kupní ceny

i

neuhrazeno zstalo 1457^ milí. zl., tedy celkem ^^Vz^/o pohledávek

knihovních nebylo 7iaisto uspokojeno a vitelé tedy o né pišli.

Podobný pomr je i v jiných zemích; tak v zemích., které mají

ádné pozemkové knihy (to jsou Cechy, Morava, Slezsko, Dolní a

Horní Rakousy, Solnohrady, Štýrsko, Korutany a Krajina) z 660"

7

milí. zl. knihovních pohledávek pi exekuních dražbách naisto ne-

*) Data erpána jsou tu vesms z píloh úedních k pedlohám zákonným

podaným od ministerstva orby: »0 zizování selských spoleenstev* a »0 zi-

zování dchodových statk rolnických*.

**) Odvodnní toho podáno v citovaném lánku Athenaea.
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uhrazeno 2í57'l milí. zl., tedy celkem 4o"l"/o; nejpíznivjší pomr
\ té píin byl na Morav, kde neulu-azených knihovních dluh pri

exekuních dražbách bylo jó^l^"1^^, a ve Slezsku, kde jich bylo pouae

>/ /i tí-

Dle vyloženého nynjší stav odvislosti rolníkovy od kapitálu mo-

vitého je zjevem nad míru smutným, chorobným a povážlivým, nií

jednak nejdležitjší tídu stedního stavu, jednak samým vitelm
nebývá na prospch, jak tomu svdí ohromné procento zúplna neuspo-

kojených pohledávek knihovních. Pipotou-li se k tomu ješt závazky

exekutv, které se nevykazují v pozemkových knihách a které asto

bývají velmi znané, lze souditi, že více než polovice dluh pi exe-

kuních dražbách pomíjí tím, že se na n z výtžku dražebního nic

nedostane. Odtud se není také co diviti, že zadní neb osobní v-
itelé rolníkovi jsou nuceni žádati úroky lichváské, aby jen ponkud
kryli své znané risiko, že totiž z pjeného kapitálu po pípad nic

nedostanou zpt. To má ješt další zlý dsledek, že z vitel,

kteí hypothekou jsou dostaten kryti, žádný na exekuní dražbu

tlaiti nepotebuje, kdežto z ostatních nikdo se toho neodváží tak

snadno, protože by nejen na se nic nedostalo, nýbrž by musil ješt

nésti útraty žalobou exekuní zpsobené. Takto dlužník plahoí se

stále na své vitele, akoli mu fakticky dávno již nic na statku ne-

; patí, a nemže pece sám nikdy toho docíliti, aby konen takový

- statek byl exekun prodán. *)

Mezi velmi rznými píinami, které podmiují zadlužení nemo-

vitostí rolnických, sluší dv zvlášt závažné vytknouti, totiž nabytí

statku ddictvím anebo koupí. Tak v Cechách od r. 1868— 1892

pešlo ddictvím nemovitostí v cen na 730 milí. zl. a pi tom vzniklo

220 '/o milí. zl. nových hypothekárních bemen, co znamená nového

zadlužení na 30;2''/o ceny statk; koupí pak v téže dob zamnilo

se nemovitostí v cen 1032 '/4 milí. zl. a nových bemen (vložena ne-

doplacená kupní cena do knih) knihovních tím vzniklo 215
'/j milí.,

t. j.^-87o kupní ceny.**)
*

Vi tmto obrovským bemenm dluhovým a vi stále ro-

stoucímu zadlužování selských usedlostí, které, jak naznaeno v pe-

dešlém, hrozí vésti k úplnému vyvlastnní nemovitostí od kapitálu

*) Doklad pro to ve vládní píloze: »Erláutemde Bemerkungen zu den

Gesetzentwiirfen betreffend die Errichtung von Berufsgenossenschaften der Land.

wirthe und betreffend die Errichtung von Rentengutern.« Str. 4.

'"') Data brána z píloh vládních : Tabelle IV. und V.
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movitého a jež pomalu z rolnictva uiní pouhé nájemce nebo ná-

denníky velmi hubené placené — slovem proletáe — pipadli jed-

notliví národní hospodái na myšlénku, aby dosavadní knihovní dluhy

• byly za pispní státního zákonodárství vyváženy i aby nové uva-

lování hypothek na n bylo co možná obmezeno, ne-li zúplna vy-

loueno. Vyvažování pozemkových bemen ve velkém i rázem již

provedeno bylo v minulosti, jak tenám povdomo, po r. 1.-48,

v kterém odstranny roboty, desátky a ostatní závazky stavu sel-

ského vi vrchnostem šlechtickým a knžským R. 1848 bylo sta-

noveno, aby ti, kteí jsou k urité náhrad za vyvážení pozemk
oprávnni, vzdali se tetiny této náhrady, i byly jim vyplaceny tedy

. pouze dv tetiny odhadnuté náhrady a to sice úpisy 5"7„ními, které

1 se splatily ve 40 letech (vyvazovacími obligacemi). Z tchto dvou

tetin jednu byl nucen splatiti ten, jehož pozemky byly takto vyvá-

ženy, druhou zaplatila zem. Dle toho tehdejší rolníci zbavili se svých

bemen náramné lacino, jelikož pouze jim pisouzena tetina náhrady,

která mimo to velmi ješt mírn byla odhadována. Na nco podob-

ného nyní arci ani ti, kteí nov navrhují, aby vyvažovány byly dluhy

hypothekární nepomýšlejí; nežádají ani, aby vyvažování stalo se

snad najednou všude, ani neiní nikterak na vitele nárok, aby

vzdali se z ásti svých pohledávek, ani nechtjí, aby stát anebo zem
jistý díl tchto bemen pevzaly. Dle tchto návrh, kdekoliv statek

není pedlužen pes svou opravdovou cenu, má býti za všechna be-

mena pozemková vitelm splacena jich pohledávka dchodovými
listy (nebo zástavními dluhopisy) úrokovanými obvyklou mírou

úrokovou (4% nebo 3V2**/o), které se splatí v urité ad let a za

které nejen budou ruiti pozemky dosavadního dlužníka, nýbrž zá-

rove také korporace, která tyto dchodové listy vydá, a zem nebo

stát sám, který arci bude míti dozor potebný k jednání tchto korpo-

jrací. Korporací tou pak má býti nucené spolení všech vlastník

• usedlostí rolnických a lesnických a toto spoleenstvo bude míti pak

;na starosti, aby splátky (annuity) povinné od len byly ádn od-

vádny a statek udržován v dobrém stavu, aby snad zhoršením jeho

[neztratila se možnost platiti z nho ustanovené dchody; zárove

Jby se ustanovilo, že nelze beze svolení spoleenstva vbec žádné zá-

Ivazky hypothekární podnikati, tak že by jinaké nové zadlužení po-

zemkové nebylo na píšt možné, le vydáváním dchodových list

od spoleenstva, které by dlužník splácel mírnými roními annuitami.

;
Pjky majitelm rolnických Osedlostí povoliti by se smly pak jen

z píin dležitých, ku p ke zlepšení pozemk (k úelm meliora-
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inínit, pi pohromách živelních a jiných, k nakupování stroj, k dii-

iležitým úelm rodinným atd., spotební úvr byl by z toho na-

prosto vylouen. Tím by arci prý se nemusil ochromiti úvr rolnický

snad vbec, jelikož by ješt byl každému majiteli usedlosti k dispo-

sici úvr osobní, jehož by se mu dostalo po pípad zase ve spole-

enstevních sdruženích, kde by totiž všichni žadatelé úvru nabývali ho

solidárním a po pípad neobmezeným ruením. Kdyby pak vlastník

'rolnické usedlosti z jakýchkoli píin upadl v konkurs, nesmla by

usedlost jeho býti ponechána pouze na pospasy vitelm, nýbrž

pipadla by spoleenstvu v cen dle uritých pravidel vyšetené,

které by ji znova postoupilo nkomu za závazek, že platiti bude

z nho uritý dchod po jistou adu let; — peníze potebné ke koupi

takové usedlosti spoleenstvo zjednalo by si opt vydáním dcho-
dových (zástavních) list.

Jiní spisovatelé navrhují pímo, aby po vyvážení veškerých dluh
pozemkových nesmly se usedlosti rolnické již vbec zadlužbvati vý-

pjkami hypothekárními, rolníkovi by pak tedy nezbyl než úvr
osobní; nkteí z nich nejdou tak daleko a chtjí pouze, aby jisté

existenní minimum pozemk, jaké uzná se pro rodinu za potebné,

bylo prosto vší hypotheky a to také aby nebylo možno vbec
exekvovati.

Pi tchto návrzích dosud nedoteno tch ubohých, jichž use-

dlosti jsou hypothekárními dluhy petíženy již tak, že by se pravd-

podobn z výtžku jich ani na všecky vitele nedostalo. Ti mají

býti ponecháni svému osudu a jich usedlosti by se arci pak prodaly

v exekuních dražbách, pi nichž by se musila súastniti ona rol-

nická korporace (spoleenstvo), o jejímž utvoení, zízení a psobnosti

bylo vyloženo již v pedešlých ádcích, až do urité ceny. Byl-li by

takový statek korporaci piknut následkem vydražení, musila by

jej postoupiti zpsobilému lovku (po pípad také pedešlému

vlastníku, pokud toho je hoden) za dchod, kterým by se krylo úro-

kování a splácení dchodových hst (a zárove výloh s tím spoje-

ných) potebných k ukrytí kupní ceny usedlosti. *)

Podobná sdružení vlastník usedlostí, která pevzala ruení za

všechny knihovní závazky svých len, pokud vznikly pjkami po-

*) Literaturu tohoto pedmtu se týkající uvádí vládní návrh v píloze

VI. str. 411 4-.i3 a hlavní zástupci tchto náhled jsou pedevším v Nmecku
a sice Rohertus a po nm Lorenz v. Stein, nejelnjší však zastánce korpo-

rací rolnických (»Incorporation des Hypothecarcredites* Tiibingen 1883), které

by na se vzaly závazky hypothekámí, je bývalý náš finanní ministr Schdfjle.
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skytnutými v zástavních listech vydaných ode sdružení, nejsou ni-

kterak novou vcí, nýbrž v pruských provinciích trvají už více nežli

století (první vzniklo ve Slezsku pruském r. 1769). Jsou to »zemstva«

(Landschaften), ke kterým písluší vlastníci rytíských statk (Ritter-

giiter), vlastníci ti spolili se k tomu cíli, aby nabyli laciného úvru,

a opravdu nedosahuje úroková míra výpjek jejich ani SVj^o ron.
O tchto zemstvech jednáno bylo již v mém cit. lánku v loském
Athenaeu. Rovn tak uznávají dle zákona platného v Prusku již

instituci statk dchodovýcJi, t. j. statk vzniklých tím, že nabyvatel

nezaplatí cenu kupní hotov, nýbrž že uvolí se dávati za usedlost

roní dchod ustaviný, který také mže býti stanoven uritým

množstvím obilí (Kornerrente), [ale platí se i pak pokaždé penžní

hodnotou tohoto obilí]. Tyto dchody mohou býti pevzaty od

t. zv. rentových bank (veejných úvrních ústav, které byly zí-

zeny na vyvážení pozemk po r. 1848), které za n vydají dcho-
dové listy splatitelné v urité dob (SVoVo*^^' ^ dob 607„ roku, 4%
v dob 56

'/i 2 roku) a které na uhrazení úrok a splátek dchodo-

vých list dostávají od vlastník rentových (dchodových) statk stálou

rentu trvající zrovna tak dlouho, jak dlouho dchodové listy budou

spláceny (tedy bud 60'/^ roku nebo 56
'/j .i

roku, dle toho, jsou-li

listy vydané Sy^^/oní nebo 4"/oní; na splátky tu vymeno ron
Yo"/o z obnosu dchodového listu; dle nynjších ustanovení pru-

ského ministerstva, vydávají rentové banky pouze 37.j"/oiií dcho-

dové listy). — Tyto dchodové statky pruské (Rentenguter) liší se

však pece znan od tch, které zizovati navrhuje Scháffle. Dle ná-

íhled Scháffiových nesmjí býti na rentové statky uvalovány žádné

Ijiné hypotheky, než pouze ty, které spoleenstvo dovolí a samo pak

je poskytne a k nimž si získá peníze vydáním zástavních list;

kdežto dle pruského zákona vyžaduje se pouze pro dchody ren-

tových bank pednost pede všemi ostatními hypothekami a ne-

omezuje se pak další obtížení statk výpjkami jinými, které teprve

arci jdou za úvrem poskytnutým bankou rentovou. Proto nebrání

a nechce brániti pruský zákon o dchodových statcích nikterak pe-

dlužení selských usedlostí spíše úel jeho smuje k tomu, aby se

umožnilo nabývání polností také tm, kteí nemají hotových penz
ke koupi jich, kteí spíše chtjí dlouholetými splátkami a výtžkem

své práce domoci se nemovitého majetku. Pruský zákon tedy vytkl

si cíl kolonisaní a výslovn podotýká, že na základ jeho má se

umožniti také zakládání nových osad K tomu cíli rentové banky

jsou také poukázány, aby vlastníkm rentových statk mimo pjky,



193

které jsou na polnosti oprávnny povolovati, ješt poskytovaly do-

statený úvr k vystavní hospodáských a obydelných budov. Úvr
ten povoluje se od zvláštních úedních kommissí tak nazv. generálních

(Generalkommissionen) a bude se íditi nejen zárukou vcnou (cenou

nemovitostí), nýbrž také se bude vymovati dle osobní zdatnosti a spo-

lehlivosti žadatelovy, tedy bude do jisté míry také úvrem osobním.

*

Na zcela jiných základech však naše ministerstvo orby vypra-

covalo svou nejnovjší pedlohu o dchodových statcích. Zásadn
postavilo se touto osnovou na hledisko Schafflovo. Dchodové statky

rolnické mají vzniknouti pouze piinním nucených spoleenstev

i

rolnických a jich význanou vlastností dále je. že vlastník nesmí je

ztížiti hypothekou další, le se svolením spoleenstva a pouze vý-

pjkou poskytnutou zase od spoleenstva v dchodových listech.

Pjka ta smí býti vlastníku dchodového statku dána jen k tmto
dležitým úelm : 1. k melioracím (ke zlepšování pozemk), 2. ke

zotavení z nehod živelních a jiných pohrom, 3. ke zízení \:na nebo na

mimoádné3íychovací náklady nebo k podobnýmjiným úelm. Rozumí

se, že i tyto pjky smjí býti poskytovány toliko do té výše, aby spo-

leenstvo bylo úpln svým požadavkem kryto, ani aby statek ren-

tový nebyl snad tmito dluhy hypothekárními petížen (§§ 55. 56.

pedlohy o rentových statcích). Tak skuten tu poal se ešiti obtížný

úkol, jak by se zamezilo narstání bemen hypothekámích do ne-

konena, i jak by se majetek selský vybavil z tísnivého podruží ka-

pitálu movitého.*)

Ale mýlil by se velmi znan každý, kdo by snad oekával od

vládní osnovy njakou revoluci v píin úvru rolnického, a také ten,

kdo by vedle toho hádal snad na jakési radikální zmny ve vlastnických

pomrech našeho selského stavu. Vládní pedloha, jak je mini-

sterstvem orby vypracována, teba v principu stanoví velmi odchylné

zásady od nynjšího systému vlastnického a teba zásadn vyslo-

vena tu pevelmi pronikavá zmna v organisaci rolnictva, bude míti

aspo, pokud se týká úvru hypohekárního a zizování dcho-
dových statk, praktický význam velmi nepatrný, a rolnická spole-

enstva zemská asi po dlouhá léta budou ekati, až rentové dluho-

pisy jimi vydané budou se ítati do obnos millionových. Pi ny-

*) Z cizího zákonodárství nejpodobnjší je rakouskému návrhu >Snnall

Holdings Act« z r. 1892, dle kterého se také dává moc radám hrabství (county

councils) zizovati podobné statky dchodové ne menší než 1 akr a ne vtší

než 50 akr.
NA.«^E DOBA I.. 3. 13



194

njším hypothekárním a osobním zadlužení vlastník selských usedlostí,

které páí se nejmén v naší polovici íše asi na ^ milliardy zl., budou

rentové úpisy obsahovati procento zrovna mizící, a proto nemožno íci,

že by se vládními návrhy stav vcí v této píin zmnil píliš njak
na prospch rolnictva, aspo ne v brzku a v dohledné nyní dob.
Tím nechce se nic íci na úkor tmto návrhm, jsou mínny roz-

hodn upímn, a kdyby se ministerstvo orby snad bylo odvážilo

dále, sotva parlament, tak jak je te složen, k nim dal své svo-

lení; ano i tyto zmny nepopirateln nepatrného praktického do-

sahu, jelikož zdá se, jakoby vláda chtla raziti jimi cestu k dalším

rozhodnjším reformám v té píin, narážejí na odpor nejmocnj-

šího initele ve vídeské snmovn, liberální strany jak to nedávno

»Neue Freue Presse* ve své polemice s asopisem >Linzer Volks-

blatt« dokázala. Liberálové, akoli vidí, jak v praktických dsledcích

je pedloha o rentových statcích neviouká, pece tuší v tom na-

straženou léku a porušení principu t. zv. hospodáské volnosti a ne-

omezenosti a proto budou tomu rozhodn klásti znaný odpor. Arci

ta železná dslednost liberálních princip, která hlásala kdysi napro-

stou volnost hospodáských úmluv, o níž vtipn jistý nmecký národní

hospodá se pronesl, že to je »Freiheit zermalmt zu werden* —
(co znamená asi »že mám volnost a svobodu, abych se dal svým sil-

njším bližním rozmakati*), — kterážto volnost fakticky nebyla

niím jiným nežli vykoisováním slabých od silnjších — utrpla již

peveliký prlom moderním zákonodárstvím živnostenským a dlni-

ckým, a dá se ekati, že liberálové nyní ješt kousnou do kyselého

jablka i pokud se to týkati bude zájm stavu rolnického, a proheší

se zase o jednou více malikou zpronevrou ke svým kdysi skálo-

pevným zásadám. — Jinak se to arci má s druhým návrhem vládním,

kterým stanoví se vbec zízení nucených okresních a zemských spo-

Jeenstev rolnických, která mohou míti nadmíru dležitý význam pro

rozvoj a zájmy rolnictva i vbec polního hospodáství, jesthže opravdu

rolníci sami významu tomu porozumjí a dovedou si tato spoleenstva

zaíditi tak, jak by prospchm jich nejlépe a nejvýhodnji vyhovo-

vala. Tmito spoleenstvy dekretuje se zákonit solidarita a vzá-

jemná svépomoc rolnictva, ale dosud v té píin naše venkovské

obyvatelstvo spíše poslouchalo jiných hnutí svého nitra: místo vzá-

jemnosti a hájení spolených interess mohlo se mezi selským lidem

spíše více vypozorovati sv^ár, hašteení a vedení nákladných pro-

cess o titrky, a zájem obecného prospchu asto, peasto zrazován

kolikráte za zcela nepatrný zisk osobní. A pece rolníci nemají



195

vlastn píiny na sebe tak žárliti, jako na p. živnostníci, nebo jich

nerozdvojuje konkurence, ceny jich výrobk nejsou závislé naisto

na soutži nejbližších soused, nýbrž na soutži na celém svt—
arci není-li tc konkurence, která venkovské obyvatelstvo vzájemn

znepáteluje, je to mnohdykrát závist a nerozum, kteréžto vlast-

nosti velmi asto spojeny bývají s kletou lakomostí stále a stále na-

bývající více pdy, které srdce venkovana tak snadno neodolá a která

rolníka dohání mnohdy až k tomu, že dlá nebohého otroka svým

vitelm. Je tedy na rolnictvu, aby ze svých spoleenstev udlalo

ústavy sloužící rozkvtu zemdlství, aby vymanilo se jimi z lichvá-

ských rukou pekupník tyjících cizopasn z práce obyvatelstva pdu
vzdlávajícího. Je však ješt další obava, zdali rolnictvo opravdu do-

vede lacino a nezištn tato spoleenstva íditi, tak aby mohla vy-

staiti s tmi skrovnými prostedky, které jim vymuje pedloha

zákona o zizování selských spoleenstev. Ke svým úelm totiž

okresní spoleenstva mohou si vymovati pkážky až do 4"/„, zemská

spoleenstva (která jsou zastupitelstvem spoleenstev okresních) až

do 17o pozemkové dan, vyšší pirážky nad to lze vypisovati z d-
ležitých píin pouze se svolením ministerstva financí a orby (§§ 19.

až 22. pedlohy o zizování spoleenstev). Dle vládních píloh by

v království eském prmrem v každém okresu 4%ní pirážka

ron vynesla asi na 2000 zl, kdežto I^/oTÚ na spoleenstvo zemské

by vydala na 110.000 zl. Prostedky tyto arci nejsou tak píliš

skvlé, aby se nemusilo dbáti na spoivost, obezetné a nezištné ve-

dení se strany správy spoleenstevní, na naprosto vždycky pi na-

šich korporacích nebude lze bezpen spoléhati. *) (Dokoneni.)

'•') Úkoly okresních a zemských spoleenstev rolnických vymeny jsou

dosti obsáhle: Zizov^ati spoleenstevní skladišt pro zemdlské výrobky svých

len; prodávati tyto výrobky na píkaz a úet jich; nakupovati vcí poteb-

ných k hospodáství na píkaz a úet len; zizovati záložny (zejména Raiff-

eisenovy), pjovny na zboží uložené ve skladištích spoleenstva; zaizovati vý-

robní spoleenstva; zprostedkovati výpjky od hypotheních bank; starati se

o pojišování nemocenské, úrokové a invalidní pro dlnictvo zemdlské, zai-

zovati k tomu cíli pokladny, nemocnice a podob.; sprostedkovati pi najímání

dlnictva a eledi ; sprostedkovati smlouvy pojišovnami ; sprostedkovati právní

pomoc; vésti kontrolu semen, hnojiv atd. K tomu zemská spoleenstva budou

míti na starosti zizovati a po pípad spravovati dchodové statky rolnické

(§§ i2., 16., 17. pedlohy o spol. rol., § 2. o dchodových statcích rolnických).

13'



Výhody parlamentarismu.

Parlamentárním zaízením naší doby dostalo se záštity se strany,

která jindy neostýchá se bez obalu odsouditi a zíci se kterékoli

moderní instituce nebo vymoženosti, by i obecné mínní doposud

sebe více si na ní zakládalo. »Neodvislí« nebo » Mladí* socialisté

nejen že úkosem hledí na »oportunistické« psobení a taktiku socia-

listických poslanc v nmeckém íšském snmu, ale i parlamentarism

samý odmítají a tudíž i agitaci pro všeobecné právo hlasovací po-

kládají za zbytenou ; na tom stanovišti stojí patrn také eský asopis

neodvislých socialist »Nový Vk Svobody* (viz na p. . 14.). Za

to vyskytuje se propaganda pro »pímé zákonodárství skrze hd«,

jehož vylíení se na tomto míst zíkáme; jde mnohem dále než

lidové referendum v nejdemokratitjších kantonech švýcarských

a jest uvedeno v soustavu ve spisech Rittinghausenových, jež psány

už na konci let šedesátých. Proti takovýmto názorm vystupuje

K. Kautský, známý tenám našim redaktor revue »Die Neue

Zeit«*); odmítá pímé zákonodárství skrze lid, které — alespo

v moderním velestát — parlament nedovede uiniti zbyteným, protože

pomocí jeho nelze opatiti veškeré zákonodárství státní ani kontrolo-

vati nebo i íditi správu veejnou; ono nanejvýše dovede v jedno-

tlivých pípadech vedle parlamentu opravn psobiti; proto tžišt
politické innosti zstane v parlamentu, pokud trvá moderní velestát.

V píin parlamentarismu a obecného práva volebního sociálno-

demokratická praxe pedstihla theorii: »nmecká sociálna demokracie

v oboru parlamentární innosti domohla se bohatých úspch, prve

než dospla k dkladnému theoretickému zdvodnní svého stáno-

I

-') Ve spise »Der Farlamentarismus, die Volksgesetzgehung und die Sozial-

demokratief, Stuttgart 1893, m. 8", 189 str.
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višt k parlamentarismu; tomu není se diviti pi stran, složené

z proletá, nikoli professor5«. Hlavní — by i v podstat nikoli

nové — myšlénky té ásti spisu, která hájí zízení parlamentární

a obecné právo volební, chceme tu strun nastíniti, pomíjejíce histo-

rické a kritické výklady o pímém zákonodárství lidu.

Spolupsobení parlamentu pi sdlávání zákon jest, jak vci

dnes jsou, jediným prostedkem, jehož lze se chopiti, aby zákono-

dárství nestalo se monopolem jednotlivc, aby oprava podaných

návrh za úastenství všech vtších interessových skupin a stran se

umožnila. Na tom faktu nezmní nic jakkoli nepíznivý úsudek

o jednání parlamentárním
;
jiný prostedek a zpsob nebyl posud

udán.

Na kolik jde o kontrolu správy státní v samém centru jejím,

kontrolu, která tím je dležitjší a nezbytnjší, ím více se zmohlo

a zmáhá celé ústrojí správní, rovnž ješt nenalezen jiný nástroj než

parlament. Toto právo, kontrolovati vládu a její úedníky, jest ob-

zvlášt cenné menšinám, stranám oposiním; ba jim jest pímo nej-

cennjším právem parlamentárním. Necha i v zákonodárné innosti

vliv oposiní menšiny jest sebe nepatrnjší: pechmaty a nešváry

veejné správy dovede i jediný poslanec, když je poctivý, odhodlaný

a obratný, objeviti a cejchovati; »i v parlamentu tak bezmocném
a servilním, jako . . . ., jest pítomnost malé hrstky poctivých a sta-

tených muž ostnem v mase vládním a jistou hranicí proti pílišné

libovli a brutalit úad «.

Na obranu parlamentu proti socialistickým zavrhovatelm jeho

uvádí pak Kautský pádné argumentm ad hominem: naše století,

které je stoletím parlamentarismu, jest i stoletím sjezd, protože

stejné nezbytí vede ve velikých a povinných a nepovinných or-

ganisacích k tomu, odevzdati a sviti úpravu spolených záležitostí

njakému shromáždní delegát, vyslanc. Sociálna demokracie i v tom
jde za píkladem jiných stran — a pro pívrženci bezprostedního

zákonodárství lidového neodmítají sjezdy, pro nepimlouvají se za

všeobecné jednání a hlasování v drobných sekcích.^

Bojováno proti parlamentarismu korrupcí, která prý tak snadno

na se upíná. Ciní-li tak pívrženci absolutismu, zapomínají, že

korrupce tam, kde nebylo by parlamentu, prost zstala by v sa-

motné byrokracii, a tam je ped vyzrazením jak náleží lépe chránna,

tudíž neskonale více zabezpeena než v parlament. Ukazují-li na

korrupci socialistití nepátelé snmovního zízení, mají na mysli

všecken ten vliv, podplácení, zastrašování, násilí a j., kterými se pi
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volbách falšuje projev pravého smýšlení lidu. Proti všemu tomu jest

ochranou tajné hlasování, také v Nmecku pijaté, teba ne v té

dokonalosti jako v Anglii. Toto tajné hlasování iní proletáe pi
volbách samostatnjším, než pi kterémkoli jiném projevu a zápasu

tídním, a už je to odebírání socialistických list nebo pístup

k socialistickým spolkm nebo lenství v odborných jednotách a j.*)

Proto buržoasie není dnes již toho mínní, jež jí Rittinghausen

pipisoval, že totiž parlamentarism — teba v demokratické form —
jí zabezpeuje panování. Snad tak smýšlela, když Rittinghausen psal

a když Bismarck (1867) zakládal Severonmecký Spolek; byly
zkušenosti uinné ve stát, jenžj tou dobou jediný ml obecné

právo volební (Francie), velmi uspokojivé. Dnes tomu tak již není,

a opravdu v Nmecku nadje buržoasie nespoívá již na parlamen-

tarismu a jeho síle, nýbrž na slabosti nmeckého parlamentarismu,

na tom, že v Nmecku ve skutenosti panuje absolutism a militarism.

Ze spisu, na njž tímto upozorujeme, mohou se pouiti i tací

odprcové parlamentarismu, kteí nenáležejí k táboru »neodvislých«

socialist. j-^

') Vzpomínáme tu podivného radikalismu ctnosti a statenosti, kterým
Windhorst r. 1867 v parlament pimlouval se za veejné hlasování, bez nhož
obecné právo volební bylo mu nepijatelné ; kdo prý chce obecné právo volební

bez veejného hlasování, dokazuje jen, že sociáln a jiné pomry ješt nepi-

pouštjí vbec obecného práva volebního. Pozn. ref.



BESEDA.
Pichází Ježíšek, — dti se tší a my starší tšíme se radosti jejich.

Jak milá starost, shledávati s Ježíškem dárky. Koho Ježíšek za-

vede do »msta Paíže*, k Brandejsovi a do jiných sklad, tomu

je hej, ale chudák je, koho si zavede k našim knihkupcm a roz-

káže mu, tu hledej ! Pebírám se ve spoust vánoních knih pro dti,

listuju, tu, dívám se na obrázky, ale je mi z toho, co vidím a tu,

teskno. Cím pozornji vybírám, tím tesknji se mi dlá a v mysli

oživuje poád silnji a silnji smutný obrázek vánoní, jejž jsem ped
nkolika dny jen tak letmo chytil v našich listech. Na Karlov ná-

mstí klesl lovk k zemi — dlník bez práce — — nejedl už ti

dny stydl se žebrat a proto radji upadl . . . Tento chudák

klesnuvší z hladu nejde mi jaksi z hlavy, vidím ho ve všech tch
pozlacených knížkách, vidím jak se mi v nich z tch nmeckých
rytív a princezen dlají eští dlníci, klesající od hladu k zemi . .

.

Avšak te vidím zase k zemi klesati ty naše eské dti a vidím je

také klesati od hladu ... od hladu duševního . .

.

Naše dtská literatura je hrozná — je nejtžší obžalobou naší

bezstarostnosti a mlkosti. Smahem bez svdomitjšího výbru pe-
kládá a spracovává se tržní literatura nmecká, nmecké firmy pod-

nikatelské dodávají laciné cliché a tak se nmecké knihy pro naše

dti jen jen hemží nmeckými vojáky, sedláky ... A ten strašný text,

ta strašná eština! Jednu dv eštjší knihy pro dosplejší mládež

snad si vyhledáš, njaké kulturní a djepisné obrázky, ale poesie

a dokonce verše, to radji ani nehledej ! Nic, než nabubelé kázání

na míst velé suggesce, mazleni na míst upímné lásky, Ihaní na

míst dtské obrazivosti!

Jak íkám — šmahera peklady a spracování podle špatných

nmeckých vzor. I Nmci mají lepší dtskou literaturu, ale té si ne-

osvojujeme, protože by to stálo více práce a námahy; obchod vy-

žaduje jiné ohledy, a dtská literatura u nás je tém jen otázka ob-
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chodu: to znamená, za drahé peníze špatné zboží. V takovém

obchodu pestává všecka hrdost— my vlastenetí rodiové, my vzorní

prý Cechové odchováme si své dti nmeckou literaturou, špatnou

nmeckou literaturou.

V anghcké literatue o dti nejlépe je postaráno, ale do toho

nám eským rodim nic není, protože vlastenení nakladatelé ne-

mají kdy, starati se o anglické originály, když se nmecké od peda-

gogických agent donášejí až do krámu, V Anglii dít ísti mže
Dickensovy romány pimen spracované, a mže je ísti i starší

dorost, každý ve svém vydání; anglické dít má od Dickensa sa-

mého znamenitou historii své vlasti, má Shakespearova dramata

pevedená do vhodných povídek, a tak anglické dít vyrstá v ovzduší

své domácí literatury a literatury svtové. eské dít kochati se

musí v nmeckých povídakách o princeznách, eská literatura je

mu nedostupná, a nemže se tšiti z tch poklad, které i jemu ulo-

ženy jsou v literaturách jiných. Ruské dít živiti se mže krásným

výborem ze spis Dostojevského — pro naši slovanští nakladatelé

nedají totéž našim dtem.? Pro nedají našim dtem ruské boha-

týrské zpvy v náležitém spracování s patinými obrazy ruskými ?

Pravá láska k vlasti jist velmi dobe miti se dá dtskou lite-

raturou — láska k vlasti v nžné starosti o dti, o budoucí po-

kolení má jist svj nejuritjší obsah. »Dít je otcem muže« — jak

staráme se o toho otce budoucích muž eských.? O! zle a špatn.

Dtská literatura je také mítkem literatury a živoucnosti národa

samého. Národ bez zdravé, dobré dtské literatury nemá vbec lite-

ratury, a literatura, v níž básníci a umlci nedovedli se vžíti v dt-

skou duši, je mrtvá. »Nebudete-li jako pacholátka, nikoli nevejdete

do království nebeského. « V tchto málo slovech je skutené zje-

vení, je v nich všecek smysl lidského usilování o kulturu a osvtu-

Strom vdní rozrostl se v hustý les; my všichni v nm hledáme

ztracenou cestu do ráje, ale nenalezne jí, kdo nestane se díttem.

Dti musí býti našimi uiteli a vychovateli, ale nebudou a býti ne-

mohou, jestli že nedovedeme ísti v jejich duši. V úsmvu dítte za-

chytiti musíš jitní ervánky vstící ten zlatý den lepší budoucnosti —
pro rušíš ten jeho nevinný úsmv a vštpuješ do svží duše sím
své pedasné staroby ? A ta mladá, erstvá duše s takovou horouc-

ností vnímá, co do ní ukládáš!



Rozhledy vnitní.

MINISTR BACH f — NOVÝ COURS — POLSKÁ VÉDA A ZEMBRANA — DEBATA O VÝ-

JIMENÉM STAVU — POTEBA THEORETICKÉHO OBJASOVÁNÍ ESKÉ OTÁZKY — PODIVNÁ

THEORIE O ROMANTISMU LÁSKY A REVOLUCE A ŽE Z BÍLÉHO ERNÉ, Z ERNÉHO BÍLÉ

LZE UDLATI — POLITICKÝ IN A POLITICKÁ ANONYMITA — POÁTKOVÉ SLOVANSKÉ
PROTIKOALICE UHRY.

Živý pedstavitel absolutistické centralisace a germanisace, dr. Ale-

xandr Bach, zemel 12. listopadu — den ped tím kn. Windischgraetz

jmenován byl pedsedou ministerstva, vnuk onoho Windischgraetze, jenž

potlail povstání pražské, jenž dobyl Vídn a teprve po porážce v Uhrách

ustoupil. Listy liberální jako o závod po zesnulém Bachovi házely ka-

mením hlasit volajíce, že zradil zásady r. l<48 — Bach v beznu 1848

byl lenem deputace vyslané do Vídeiíského hradu — že se piinil 1855

o konkordát a t. d. Ozýval se v tom volání hlas svdomí a strach, že

vlastní strana ubírá se drahou Bachem všem politickým slabochm vy-

dláždnou?
Nové ministerstvo pedstavilo se snmovn 23. listopadu. Kníže

Windischgraetz prohlásil za hlavní úkol nové vlády provésti dkladnou
opravu volební na základ existujícího zastoupení zájmového: tídy,

posud nevolící, zejména dlníci, mají se dostati ke svému právu, ale m-
šanství a rolnictvu má se zachovati posavadní politická — pevaha

;

slíbený volební ád rozmnoží prý asi poet poslanc a zpsobí nové

rozdlení volebních okres. Jinak nové ministerstvo pokraovati chce

v pracích odstupujícího; slibuje však ješt odkrytost a pravdivost ve

veejném život, plné uznání parlamentárních ád, silnou správu stojící

na výši doby a rozhodné odmítání všech element rušících pokoj státu

a všeobecné blaho.

Aby nebylo žádné pochybnosti, jak si nové ministerstvo nový cours

pedstavuje, ministr Madeyski zajel si do Krakova, rozlouit se s univer-

sitou a tam podkoval vznešeným zástupcm církve a vdy dosvduje,
že charakteristikou polské vdy spoívá v tom, že erpajíc pravdu z Boží

moudrosti, s církví nikdy se nerozdvojila. Patrn ministr Madeyski vy-

vrátiti chtl hlasy, nazývající ho liberálem.

Docela praktický dkaz polského vdní hned za tepla podati musil

p. Popowski. Dokázal nám jako zpravodaj branného výboru, že máme
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málo voják, a proto koaliní strany odhlasovaly koaliní zákon o zem-
bran, jímž národm nové a tžké bemeno vojenské se ukládá. Posud

v zembran se sloužilo nejdéle 14 msíc, a nkolikrát odbývalo se

4nedlní cviení
;

podle nového zákona sloužiti bude, kdo pímo do

zembrany bude vadn, 2 léta, poddstojníci mohou se podržeti 3 léta,

za což jim odpadne jedno cviení a 2 léta zálohy. Známý nmecký
generál Boguslawski vydal práv spis o zembran (Die Landwehr von
1813^—1893), v nmž se dokazuje, že zembrana má zstati zem-
branou — ale trojspolek potebuje posilu, a proto se ze zembrany musí

státi vojsko vyššího stupn. Francie — straší nás Popowski — bude co

nevidt míti 3,994.000 voják, Nmecko 4,300.000, Rusko 3,84(;.00O,

tudíž musíme i my síly své napnouti.

Kníže Windischgraetz slíbil » silnou správu «, což v chebské termino-

logii ministra Plenera znlo, že se echm musí napravovati hlavy

;

K tomu konci po tídenní parlamentární Šarvátce schválena (14.) výjimená

narizení 185 hlasy proti 73. Pražská policie bude tedy i dále pro-

cházeti pražskými ulicemi ve zbrani. Proti hlasovali s našimi poslanci

Moravané, jihoslovanské kluby, Rusíni, antisemité, dr. Dostal, Krona-

wetter, Pernerstorfer.

Jsme pesvdeni, že výjimeného stavu nebylo potebí; to práv
výjimený stav nejlépe dokazuje. Když ve Vídni jednalo se o výjimená

naízení, zde v Praze odbývala se installace nového purkmistra v ta-

kovém poádku, že kníže Windischgraetz docela klidn mže spáti. Že

by výjimeného stavu skuten bývalo zapotebí, toho vláda nedokázala;

ba ani nedala si s dkazem práce. K emu dokazovat, co již je? To si

také myslil referent vtšiny posl. Fuchs a podal tudíž zprávu, za kterou

i liberální listy se stydly.

Se strany eské pohrozil zpravodaj menšiny uveejnním všeho

materiálu, dokazujícího bezpráví, jehož vláda proti eskému národu se

dopustila a dopouští. Neumíme posouditi, pro se tak nestalo ihned v plné

míe v jednotlivých eech; akoli souhlasíme, že by publikace podle vzoru

•rumunského memoranda byla velmi psobivá. K tomu poád asu dosti.

,*NaŠe pohtika ve Vídni valn by získala, kdyby vbec o eské otázce

obas dkladnji se psalo, jak se to již dalo za Palackého a jak se dje
všude ode všech vtších stran politických. Každá politika ve vtším slohu

musí asem se založiti na politicko-historické theorii, politika sebe

praktitjší musí konec konc býti všestrann theoreticky prohloubena.

Nemyslíme, že by ješt dnes bylo teba, intelligentnímu tenástvu do-

kazovati, že domnlý rozpor mezi theorii a praxí i v politice dávno je

pekonaný.
Z eí od eských poslanc proti vládnímu naízeni proslovených

nedovedli jsme si utvoiti celkový jednotný obraz.

Slyšeli jsme, že píinou nezákonných událostí byla vláda a zejména

místodržitel Thun ; kdežto se takto existence nezákonných události pi-

pouštla, s druhé strany se dokazovalo, že události ty nestojí vlastn za

e, že nkolik mladík »vedeno, svedeno, udáno « bylo — policejním

agentem. Týž agent však pozdji od poslance Herolda ve výjimeném

výboru prohlášen byl za osobu nedležitou a za romantika. » Každý
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z nás a snad také pan ministr ml v mládí romantické náchylnosti, jeden

k lásce, druhý zase pro revoluci. « Posl. Grégr tlumoil nejsprávnji

politickou náladu ásti eského národa ; avšak bylo žádoucí oprávnnost
nálady ádnými dvody dovoditi. Pomry naše s irskými stotožovati se

nedají; vždy práv proti stanovisku eníka podáván dkaz, že v echách
není ani stín irských — feniv a posl. Grégr na konei své ei do-

volával se omluvy a odpuštní pro » horkokrevnou a nezkušenou mládež

prolamující meze zákona*. Avšak práv v tom všecka byla praktická

otázka politická : bu staly se vážnjší protizákonné skutky anebo se

nestaly. Jestli že se staly, ale se strany svedené mládeže, pak ovšem
skutky takové nemohou míti vážnjších následk a nelze jich pokládati

za obranu eské vci. Pak vbec nestalo se nic, a vláda dopustila se pro-

hlášením vyjíme-íného stavu skutku pímo neslýchaného. Jestliže však tyto

skutky pokládají se za oprávnné a za sebeobranu, pak nesmjí zstávati

anonymními a musí se vlád ped celým politickým svtem pravda íci

do oí. Pi tom ani v nejmenším nesmí se vzbuditi zdání, že »obháice«

nkdy »z erného bílé, z bílého erné udlati« dovede. Po našem soudu
výjimená argumentace postrádala této žádoucí politické uritosti.

Mezi slovanskými poslanci novým ministerstvem podán byl podnt
by uvažováno bylo o slovanské protikoalici. Z Hohenwartova klubu

(2{). list.) vystoupilo lU poslanc; moravští poslanci eští postavili se také

do oposice, i zahájeno jednání mezi tmito dvma skupinami a stranou

svobodomyslnou o spolený parlamentární postup. Hlasování o budžetu

ukáže, je-li koalice politickou anebo pestává-li zatím na programe více

negativním.

V Uhrách ministr spravedlnosti pedložil návrh zákona o právech

rodi ve píin náboženské výchovy dtí. Není ješt jisto, že by zákon
o civilním manželství bez úrazu probhl instancemi až ke konené sankci.

V Praze 14. prosince 1893. 5.



Rozhledy zahraniní.

ATTENTÁT VE FRAN-COUZSKÉ SNMOVN. KDO JE VINEN? — PRÁVA LIDSKÁ PROTI
RADIKALISMU A SOCIALISMU — LIBERALISM OTCEM REVOLUCE A ANARCHISMU — NE-
POÁDNÁ KRAVATA SPULLEROVA — »ARISTOKRATICKÉ« MINISTERSTVO PERIEROVO —
GIOLITTI MÁ NEISTÉ RUCE, ALE CRISPI TAKÉ — RAKOUSKÝ SBH ITALSKÝM MINI-

STREM — POLITIKA VATIKÁNU — PÍSMO A ROTSCHILD — HANOVERŠTÍ »DRUHOVÉ«
KRÁLOVI — MIQUEL SLIBUJE PROTI SOCIALISTM KNIHU, PODÁVÁ VŠAK NOVÉ DAN —
TAKÉ BEBEL BYL SAVLEM — MEEM PROTI RAKOUSKU ! — JESUITA V THEORII A
V PRAXI — MOLTKEOVA THEOLOGIE — »TEMPS« O »ISTÉ« POLITICE DVOJSPOLKOVÉ —

ANGLIE — BALKÁN.

Sotva že se evropský tisk ponkud utišil po attentát v Barcelon
a po pokuse na srbského vyslance a na nmeckého císae a kanclée,

uinn pumový útok na nedávného ministra, nyní presidenta francouzské

síimovny Dupuya, a to ve snmovn samé. Zloin spáchán 9. prosince, již

dva dny na to pijata 413 hlasy proti 63 pilná pedloha vládní o tisku.

Navádní ke všelikým násilným útokm a obhájení tchto zloin trestati

se má ptiletým vzením ; úadové mají právo zatýkati a konfiskovati.

Ješt ped nkolika dny nové ministerstvo stálo proti menšin, ítající

pes dv st hlas, po attentát oposice nemla již tetinu hlas. Tak
veliký byl dojem attentátu na snmovnu. Jak dlouho dojem ten potrvá,

nelze pedvídati, ale obavu musíme vysloviti, že zákony na rychlo dlané
minou se cílem, jak již i elné listy paížské se vyslovují, ukazujíce na
nezdar výjimených zákon v Nmecku. Klid, jejž po útoku zachoval si

Dupuy, ml spravovati i další kroky vlády.

Kdo je vinen? Kdo zpsobil anarchism?

Anarchism je veliká sociální nemoc, jejíž základy jsou mnohem
hloub položeny, aby se daly odstraniti vnšností reakce

;
pokud vlády

v Evrop neodhodlají se k racionelním reformám ve všech oborech vnitní

politiky, repressivní systém nepomže. Anarchism je rozšíenjší než vlády

se domnívají, jist naleznou jeho rozšiovatele nejen dole ale i nahoe,
hodn nahoe. Anarchism se šíí z dola i s hora. Ve francouzské sn-
movn samé o píinách anarchismu rozpedla se znaná debata, když

Dupuy jako ministr pedložil svj program. Dupuy svým programem
docela nepokryt vypovdl válku tm, kdo prý nesouhlasí se všeobecným
právem volebním, a kteí jsou proti soukromému ma)etku, indlvidivelní
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svobod a vyplývající z toho svobod práce. »Vrni duchu, jenž prohlásil

práva lidská, opovrhujeme uením, jež pod rznými hesly kollektivismu

a pod. na místo individuelního poinu a svobodného sdružení oban
postaviti chce anonymní tyranii státu. Energicky dovedeme odraziti každý

pokus, elící k nepoádku a pobuování, a štvái v tom jsou kdokoli.

A kdyby se k požadavkm revoluním pipojily jakékoli smry inter-

nacionální, nepestaneme potlaovati je ve jménu vlasti.

«

Socialista Jatirés zahájil diskussi o tomto program eí, která i na

nejkrajnjší konservativce uinila hluboký dojem, tím hlubší, že Dupuy
nedovedl odpovdti. Pochod myšlenkový Jaursa byl asi tento : repubUka

,
je tím štváem, proti kterému Dupuy horoval, nebo republika zavedla

laické vychování, prohlašujíc takto slavnostn, že rozum lovku staí,

a že nepotebuje náboženství, jež již dávno vymizelo. Ovšem mnohem
více ze zvyku než z pesvdení náboženství poskytovalo v bíd a nouzi

útchu. »Avšak! Vy roztrhali jste starou píse,' jíž lidská bída se ukolé-

bávala, a ta bída se probudila s výkikem bolesti a vstoupila ped vás

žádajíc boun místo na výsluní svta materiálního, na výsluní, jež jediné

jste nezhasili. « Vy zlomili jste vládu náboženství a tím jste zpsobiU, že

všecek ohe myšlení a všecek žár žádostí sousteuje se v požadavcích

sociálních. »Vy zplodili jste revoluní temperaturu proletariátu ! « Tyto

výitky Jaursovy, a nejsou oprávnny docela, mly by vedoucí politiky

povzbuditi ku pemýšlení; a Dupuy a panamovský parlament prostudují

djiny Francie jen od revoluce poínajíc a pozná snad, kde v moderní

spolenosti jsou koeny anarchismu.

Dupuy musil odstoupiti pes to, že ml vtšinu ve snmovn a že

aranžoval toulonské slavnosti
;
jinak nemohl se zbaviti svých radikálních

koUeg. Carnot svoval úlohu, sestaviti nový kabinet, Spullerovi. Spuller

byl již ministrem zahraniním a má pro sebe préstige gambettovský, byl

Gambettovým sekretáem ; avšak Spuller není nadšený pítel ruského

sblížení, je pvodem Nmec, hlavn však nosí prý píliš nepoádné kra-

vaty, a proto prý se nehodil za ministra pedsedu, Francie je sice re-

publika, ale i republikáni mají smysl pro aristokratism
;
proto žurnalista

Spuller nemohl sestaviti nové ministerstvo a, když konen bylo sestaveno,

stal se v nm jen ministrem vyuování — pro to je politikm starý

žurnalista dobrý. Po dlouhém otálení dal si Casimir Perier íci a sestavil

nové ministerstvo - obtoval se tím, nebo vzdává se takxp kandidatury

na presidentství, jež za rok se uprázdní. A Perier pokládal se za vážného

kandidáta.

V Itálii finanní moloch pohltil ministra Giolittiho — vyšlo na jevo,

že neml isté ruce, podobn jako celá ada bývalých a skutených

ministr a poslanc: Menoti Garibaldi, Depretis, Crispi, Rudini, Nicotera

a j. ! Jak smšné jsou pro Italiany finanní plány pán Giolittiho a Ru-

diniho, když vychází na jevo, že oba brali z banky ímské ! Imbriani

v plné snmovn vmetl mu ve tvá obžalobu : »Darebáku 1 Ministerstvo

darebák !

«
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A netoliko ministi padají, ale co mnohem je horší, padají i nej-

silnjší finanní ústavy, zejména pak ominosní je pád Credito Mobiliáre

(30. list.), nejdležitjšího ústavu pro finance a hlavn také pro obchod
j italský. Finanní tíse Itálie má etné píiny: celní válka s Francií po-

škodila znan italské zemdlství (víno), stavební švindl v ím, Neapoli,

Turin pohltil mnoho kapitálu, panamino, nepoádek v státní správ a —
trojspolek dovršily bídu. Potái trojspolku již vypoítávají, že Itálii od
spojenc dovolena bude redukce vojska, a propouštjí se jí zatím dva sbory.

Hrab Kálnoky, jenž na své feriální cest, náhodou — rozumí se ná-

hodou — se potkal s koUegou svým zaalpsk3'm, jenž ho také pivedl
ke králi — náhodou, o této vojenské slev se snad již dohodl.

Jaké úely tato cesta hr. Kálnokyho mla, nevíme, ale tolik je zjevno,

že na státníky italské nemla vHvu. Když totiž Giolitti odstoupil a král

Zanardellimu svil sestaviti ministerstvo, neváhal tento starý garibaldista

králi navrhnouti za ministra války svého kamaráda z r. 18<i0, generála

Baratieriho — rakouského sbha z Trentina. Král ovšem navrženého
Zanardelliova ministerstva nepotvrdil — ale dost na tom, že se mu mohl
Baratieri navrhnouti.

Na jevišti objevil se tudíž starý Crispi, zaplativší, jak se z Itálie

významn oznamuje, den ped tím, než král jej povolal, své dluhy u Ná-
rodní banky; Crispi peníze bral jen na— asopis svj, a ministr pece
také musí míti možnost, dlati veejné mínní a hlas boží! Avšak sil-

njším hlasem je zpráva snmovní komise vyšetivší švindl bankovní.

Komise vyslovila politování, že ministi Nicotera, IVlicelli, Giolitti, Gri-

maldi a Crispi, znajíce zloády v bance ímské, vc tajili a nepravdiv
líili ... A co nevyšetila, alespo neuveejnila snmovní komise, vyšetily

rzné listy; tak na p. neapolská »Roma« pinesla zprávu, dle které i král

Victor Emanuel nkolikráte poteboval »Bancu Romana « a teprve nynjší

král Humbert se po otcov smrti s bankou vyrovnal . . , officiosm ital-

ským je za to útchou, že od ímské banky brali i radikální poslanci,

mezi nimi socialista Maffei, také pro svj list ... Za takových pomr
finanních a politických i v Itálii socialism se více sílí, než i zastanci

jeho doufaH. Ze Sicilie se zvstuje, že školní dti o školské slavnosti

i na míst obvyklého »a žije král« zvolali »a žije socialism«. A když

ped tím královští manželé vraceli se do íma — lid srozumiteln pi-

vítal je mlením. » Mlení národ jest králm výstrahou « — interpretovaly

listy oposiní.

Nezdar kvirinálu — zdar vatikánu. Poutníkm z Lombardie a Ve-

nezie (16. list.) papež drazn doporuil posavadní taktiku. To znamená

,
katolíkm, nevohti do parlamentu, aby liberálové sami byli odpovdni,

za to však úsiln se domáhati vtšiny v obcích a provinciích a vbec
všude jinde, jako v obchodních komorách atd. Velká politika dlati se

má, jedním slovem, pomocí politiky malé

Lev XIII. vydal (18. list.) velmi uenou encykliku, doporuující

studium Písma ; zárove však vytýkají mu liberální listy (podle Polit.

Corr.), že uložil ást svých penz v Paížské bance Rotschild Frres.



207

V Nmecku to ve jako ve Francii a Itálii, by soustavnji a klid-

nji, po nmeku. Proti césarismu, jak se tomu íká, píše se poád a

strany konservativní brání se mdle. Posud neutichla aféra Hanoverská.

Dstojníci-hrái byli potrestáni, císa vydal mravouný rozkaz proti he,

a lichváští židé, zneužívající dstojnické marnotratnosti, byli odsouzeni

;

avšak tím vc se neodbyla. Listy vcí se zabývaly, a každý po svém.

Antisemité soili na židy, filosemité, tedy celý liberální tisk, napadali

junkerství dstojník, a socialisté mli radost z obou; )»druhové královi« —
tak Treitschke nedávno nazval pruské dstojníky, vyvozuje z toho jejich

nadpráví — zjevili se prý jako druhové šejdí, zlodj a šibeniník !

Tato nálada publicistiky pirozen zanáší se do zasedání íšského

snmu. Bží práv o to, jak uhraditi zvýšené poteby vojenské. Na
všech stranách je vlastn odpor proti tomu zvýšení, jak nejlépe doka-

zuje oficielní statistika letních voleb, podle které pro vojenskou ped-
lohu v nejpíznivjším pípad poítati lze 3,200.000 hlas, proti

4,íiUo.OO0, tedy o million více Za takových pomr p. Miquelovi nebude

snadno zavésti a provésti nové dan. Jaké? Pímé — nesmjí býti, tedy

nepímé a pedevším da na výrobky tabákové. Pi tom ministr Miquel

ml ohledy na agrárníky, kteí se tak zle vzpouzejí proti smlouv
s Ruskem. Tabáku se do Nmec piváží asi 60"/„ z ciziny, ve fabrikách

tabákových domácího tabáku obrátí se ást jen nepatrná, takže tedy be-
meno ponesou prmyslníci. Tabákový prmysl je však jaksi prmysl
prostedního stavu; tabákové továrny s více než millionem (mark)

kapitálu jsou v Nmecku jenom ti, a proto haute íinance p. Miquelovi

neodporuje.

Pan Miqfuel však je lišák. Maje pro sebe veliký kapitál a agrárníky,

zavdil se i antisemitm a demokratm, pedkládaje novou da bur-

sovní. Dan z vína bude nepíjemná nmeckému jihu a na Rýn, ale

to nevadí pruským agrárníkm, pro centrum mohou se najíti za to dary

kulturní. Konen menší dan, jako z kvitancí a poštovních list ná-

kladních, se již propašují.

Takovým tedy zpsobem p. Miquel provádí svou finanní praxi,

slibuje však i theorii. Proti indiskreci Bebelov na kolínském sjezde

socialistickém piznal se, že onen list Marxovi psal, ale divil se sám
nad svou tehdejší zmateností; pesvdiv se o správnosti protisociali-

stické ekonomie, hodlá co nejdíve o vci napsati knihu. V list svém
k Marxovi znal se sice ke komunismu a anarchismu, ale i k atheismu,

o tom neekl však nieho. Liberální a vládní listy — n. b. všech zemí —
soucitn p. Miquelovi piskoily. Nkteré Bebelovi splatily indiskreci in-

diskreci; pijal prý také proti Lasallovi 200 tolar a teprve pozdji se

obrátil. Když prý Bebel — pro ne Miquel? I pruský ministr vnitra

Eulenburg rozesled úadm epištolu proti sociální demokracii — sociali-

stický »Vorwárts« ji prost otiskl. Okružník ten ostatn snad oteve
trochu nkterým úadm nenmeckým oi, jak dívati se mají na sociální

otázku; pruský ministr alespo odkryt doznává, že násilím nedá se

poíditi nic.

Jednání o obchodní smlouvy se Španlskem, Rumunskem a Ruskem
dalo se taktéž pod nátlakem chystaných nových daní, a zejména agrár-
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níci oste útoili, hrozíce dokonce meem proti — Rakousku ; tak špatné

jsou jim obchodní smlouvy s politickým spojencem. Krise v Itálii tuto

trojspolkovou náladu arci nedovede zaplašiti. Antisemita Zimmermann
vytýkal » novému kursu «, že obtoval Nmce v pobaltických provinciích

a že zpsobil eské hnutí protinmecké — hr. Caprivi na to mluvil

proti antisemitismu plemennému a kapitalistickému, tento zdá se mu býti

nebezpenjší.
Ze situace hledí centrum tžiti co nejvíce, a všeobecná nespokoje-

nost skuten mu slouží. Alespo pijat návrh centra, aby jesuité smli
se navrátiti do íše.

Od r. 1872, kdy jesuité z íše byli vypovzeni (17. ervna), kato-

lické centrum a jeho konservativní píznivci usilovali o revotaci zákona;

konen se jim to letos podailo, »vnitní nepítel nmecké íše« — tak

státní ministr Delbruck r. 1872 pojmenoval jesuity, smí se vrátiti, a-li

rada spolková potvrdí usnesení íšského snmu. Pro návrh centra hlasovalo :

centrum, Poláci, sociální demokraté, jihonmecká lidová strana, Elsasané,

2 Velfové, 4 rolnití poslanci, tedy 173 hlas proti lúo. Protože

1>7 poslanc se nedostavilo, z nichž 14 by bylo hlasovalo pro a 83

proti, hlasování — podle soudu liberálních list, neodpovídá skutenému
mínní snmu, natož národu ; kdyby se všichni poslanci byli dostavili,

bylo by prý proti centru 246, pro jen 187 hlas.

»Kreuzzeitung« a s ní všechny liberální listy na centrum zle se durdí,

ale s jakousi resignací ukazují na úspchy klerikalismu v Nmcích i jinde.

Tak mezi jiným bavorský ministr vyuování nepotvrdil volby bonnského

professora Langena za lena mnich, akademie proto, že Langen je staro-

katolík, a pece byl DoUinger presidentem akademie! Úspch centra roz-

trpuje tím více, že práv v poslední dob o jesuitismu zejména z pro-

testantských kruh pruských mnoho se psalo. Je snad v pamti, jaký

hluk se nadlal z vystoupení hr. Hoensbroecha z ádu jesuitského.

Hrab Hoensbroech v »Preussische Jahrbiicher« oznámil, pro vystu-

puje — protože ád jesuitský potlauje netohko individualitu, ale i ná-

rodní cit a vlastenectví. Vyznání hr. íoensbroecha siln se rozšiovalo —
máme ped sebou již 6. samostatné vydání brožurky (Graf Paul von

Hoensbroech, Mein Austritt aus dem Jesuitenorden, 6. Auíi. Unveránderter

Abdr, der 5. Auíi. (G Tausend.) [Aus: »Preussische Jahrbúcher«, mit

einem Anhange iiber » Patriotismus* aus dem »Deutschen Wochenblatte«.

Berlín 1893, 44 str.], všecky listy plny jsou zpráv o nevlasteneckých jesuitech,

a tu máš — íšský snm odhlasuje jejich návrat! A protože jedné po-

hromy v takovém pípad není dosti, listy katolické s oprávnnou škodo-

libostí ukazují na vrovyznání Moltkeovo, o nmž tyto dny vyšla vro-
hodná zpráva v memoirech Theodora v. Bernhardi. Ve zpomínkách tohoto

pruského diplomátka teme, že Moltke z aristokraticko-politického dvodu
ml náklonnost ke katolicismu ka dokonce: »katolickými musíme se

pece jednou státi všickni.« Je známo, že Moltke byl proti kulturnímu

boji a že se proto s Bismarckem rozešel; z hlasování ze dne 1. prosince

ml by pruský vojevdce radost.
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Po nadšených slavnostech v Toulon a Paíži ve Francii i v Rusku
dostavuje se stízlivé uvažování; ba nkteré a v tomto pípad rozhodující

kruhy neztratily chladnosti v okamžiku nejsilnjšího nadšení. Práv ped
odchodem ruských námoník z Paíže »Temps« napsal lánek zaínající

»výmna líbezností mezi spátelenými národy je velmi píjemná, avšak

výmna tovar také má njaký význam« ; ukazuje se pak, že Francie

do Ruska r. 1892 pímo vyvezla jen za 12
'/,. mil frank, kdežto do

Japonska vyvezla za 13
'/j, do ecka za 13, do Portugalska za 14, ba

i do Uraguay za 14 mil. frank, do Chile dvakrát tolik než do Ruska a t. d.

»Teraps« podotýká pak, že podle toho Rusové od Francouz kupují jen

»vzorky«, a peje si, aby diplomacie stala se vcnjší a mén se zajímala

» istou politikou*.

Podobn ruské listy o vci uvažují te klidnji a »vcnji«. Tu
i tam ukazuje se na fakt, že v Rusku francouzské sympathie jsou ode
dávna, ale že pes to Rusko bylo spojeno s — Pruskem a Nmeckem,
a práv tak i nyní a poád Rusko musí dbáti svých zvláštních poteb.
Obzvlášt pak nkteré liberální listy s pochopitelnou ironií píší o eech
tch ruských žurnalist v Paíži, kteí tam mluvili s takovým nadšením
pro republiku a svobodu, kdežto doma hlásají pravý opak. . . .

V Anglii veejné mínní velmi se rozililo vývody admirála Alcestera,

že anglické lostvo je nedokonalé a že se nevyrovná spojenému lostvu
rusko-francouzskému — 20 mil. liber je prý poteba, aby se chybující

upravilo.

Proti Gladstonovi zdvihá se odpor v radikálním kídle strany. Odpor
je vlastn starý, ale vždy nov se projevuje. Te zase radikálové žehrají,

že z doby konservaíivní vlády ponecháni byli smírí soudcové — Glad-

stone však v zájmu strany žádaným pevratem nechce podrážditi oby-

vatelstva.

O Gladstonov zasažení do stávek referuje se na míst jiném.

Z ostatních událostí zaznamenáváme nové ministerstvo Gruiovo
v Srbsku. V Bulharsku pipravován nový attentát na Stambulova

;
pozornost

však všecka obrácena byla na nemoc a úmrtí hr. Hartenaua — prvý

kníže osvobozeného Bulharska, zemevší v Hradci Štýrském, pochován
jest v bulharské zemi.

V Praze, 14. prosince. S,

NAŠE DOBA I., 3. 14



Rozhledy sociální.

KONEC VELKÉ STÁVKY V ANGLII — MANIFEST NEZAMSTNANOU — SJEZD V OLTENU —
SESTÁTNÉNÍ DOL — KOALINÍ NÁVRHY V NMECKU — SOCIALISTICKÉ STUDENTSTVO
A UITELSTVO — ÚRAZOVÁ NOVELLA — HERTZKOVA VÝPRAVA — OŠETOVNY PRO DL-

NICKÉ REKONVALESCENTY.

Velká hornická stávka v Anglii ukonena piinním Gladstonovým,
jenž v zájmu anglického obchodu požádal pedstavenstva stávkujících a

pedáky podnikatel, aby za pedsednictví nestranného ministra Rosebe-

ryho zahájili nové vyjednávání. Podnikatelé velkých dol snažili se i zde

snížiti mzdu o IC/qj avšak horníci k tomu nepistoupili, majíce za sebou

veejné mínní Anglie. Rosebery uinil dokonce i pokus stanoviti mini-

máln možné sazby mzdy, ale nepodailo se mu to pro tuhý odpor ka-

pitalist. Konen docílen zatímný smír : Podnikatelé ponechali staré mzdy
a horníci nastoupili práci a budou pracovati až do 1. února 1894, do
kteréž doby má o dalším postupu rozhodnouti zvláštní smírí soud ze

14 zástupc dlnictva, 14 zástupc podnikatel a z nestranného ped-
sedy. Smírí soud poal rokovati 13. prosince. Zatím organisují se hor-

níci po celé Britannii,

Dne 29. íjna vydal ústední organisaní výbor nezamstnaných
v Londýn manifest, v nmž praví se slovy do duše mluvícími, že ne-

mén než dva milliony dlnických osob vydáno jest hladovní, ponvadž
nemají práce. Zimou prý se pomr ješt zhorší, ježto etné obce jsou na-

prosto chudý a k vtším vydáním neschopny. Ústední výbor obrací se

na vládu a parlament o pomoc a žádá: zákaz pisthování cizinc bez

prokázaných prostedk existenních; závazek podnikatel, aby tvrtletn
dávali podrobné zprávy o potu zamstnaných, o výšce mzdy, o dob
pracovní, to vše pod pokutou ; upravení zákona o chudinství, aby i muži
k práci zpsobilí, ženatí i svobodní, obdrželi podporu, prokáží-li, že po
'2 msíce nemohli nalézti zamstnání; zízení farmáských kolonií na po-

zemcích koruny.

Výkonný výbor navrhuje, aby k odstranní bídy byla vypsána národní

da k veejným pracím, jako k obnovení beh Temže, ke stavb hrází,

k pozemním pracím kolem Londýna, k podpoe chudých obcí, aby nutné

práce mohly podnikati, ke zkoumání hndouhelné pánve v Lancashiru
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a v severní Anglii. Vláda nesmí prý íci, že není penz, nebo prý vy-

dává milliony na cizí války.

Otázkou nezamstnaných obíral se Sjezd sociálních demokratu ve

Švýcarsku v Oltenu dne 25. listopadu. Zde žádána pro nezamstnané
švýcarské dlníky podpora ze státních spolkových pokladen. Týž sjezd

jrokoval také o všeobecném bezplatném ošetování nemocných (lékaem
!i léky) na útraty státu, pro kteroužto myšlénku zmáhá se ve Švýcarsku

'horlivá agitace a pipravuje se návrh i ve spolkové rad.

O sestátnéni hor opt se mluví. V Anglii v dolní snmovn uinn
návrh, aby všechny doly a nerosty prohlášeny byly od 1. ledna 1895
za jmní národní. (Ve Francii za doby velké revoluce prohlásilo národní

shromáždní po výkladech Mirabeauových všecky doly za jmní národní.)

Dle tohoto anglického návrhu mají držitelé hor popsati ministerstvu

vnitra svj majetkový zájem ohledn dol, naež úední odhadci usta-

noví cenu, kterou má stát vyplatiti držitelm pomocí amortisaních fond.
V Anglii jsou totiž toliko zlaté a stíbrné doly majetkem koruny, ostatní

náležejí vlastníku pozemku, jenž neplatí z nich státu žádných horních

dávek, a tu jest zcela pirozeno, že v Anglii, která vyrábí jednu tetinu

celé uhelné spoteby svta, došlo nejdíve na myšlénku sestátnní hor.

Jesti uhlí nejdležitjší pro lidstvo horninou, a státu, jakožto zástupci

sociálního celku pítomného i budoucího, záleží na tom a v budoucnosti

ješt více záležeti bude, aby bylo bohatství vnitra zem Šeteno. Pi tom
padá na váhu i vysoce dležitý moment sociáln politický, že stát v tak

ohromné výrob, jako je anglická výroba uhelná, znan mže psobiti
na regulování spravedlivé mzdy dlníka a ceny výrobku.

V Nmecku podávají sociální demokraté na íšském snmu nkteré
návrhy, z nichž uvádíme zejména: 1. všeobecné, rovné, pímé a tajné

právo hlasovací zavedeno budiž do všech spolkových stát íše. Volí

každý pes 20 let starý bez rozdílu pohlaví ve svém bydlišti; 2. každý

píslušník íše bez rozdílu pohlaví má právo shromažovati se (ozná-

mení úadu a povolení není potebí, le pi shromáždních a prvodech
na ulicích) ; 3. píslušníci íše obého pohlaví mají právo tvoiti spolky.

Kdo pekazí výkon koaliního práva, trestán bu vzením do 3 m-
síc, nemá-li trestní zákon sazby vyšší. Také svobodomyslná strana iní
podobné návrhy a dodává, aby spolky byly oprávnny stýkati se s ji-

nými spolky, kde jde o spolený úel. Konservativci navrhují organisaci

emesel v emesl. komorách k hájení všech emeslnických zájm k in-
nosti zprostedkovací, k uovskému dozoru, žádají prkaz zpsobilosti

a zákaz aneb aspo obmezení emeslné práce vzeské.

V Zenev dne 21—24. pros. konati se má mezinárodní sjezd

socialistických student. Má pokraovati v poradách konaných ped
dvma lety v Brusselu. Na programe je hlavn jednání o organisaci »du-
chového proletariátu«, o socialistických zásadách vbec a jak pro soci-

alism prakticky psobiti. Ve Vídni ást socialistických studujících vy-

slovila se proti obeslání kongressu z toho dvodu, že studentstvo nemá
tvoiti zvláštní organisace, ale má se prost pipojiti k hotovým organi-

sacím dlnickým,

14*
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V Hollandsku, v Haagu, sešli se socialistití uitelé, aby se hlavn
utvrdili v zásad, že Jim mimo školu musí býti dovoleno pracovati a
jednati pro své politické pesvdení.

U nás novellou poátkem prosince odhlasovanou rozšíen byl zákon
o úrazovém pojišování ze dne 28. prosince 1887 na dopravnické dél-

nictvo, zejména na zamstnance železniní. Posavádní povinné ruení
železniních spoleností tím zrušeno. Zákonem tím zabírá se do úrazo-

vého pojišováni 150.000, po pípad i pl miliionu hlav (poítajíc ha-

sie). Pi debat vyslovily se strany konservativní a argární proti roz-

šíení pojištní na dlnictvo zemdlské a maloživnostenské.

Jako nedávno uspoádal Vilém Lané výpravu nkolika set Austrálc
do jihoamerického státu Paraguay, aby zde, od amerických domorodc
oddlen, založil komunistickou kolonii, tak pokouší se vídeský Dr.

Hertzka poslati do aequatorských krajin Afriky zakladatele jím konstruo-

vaného „freilandu" . Dr. Hertzka a pionér výpravy Dr. Wilhelm ped-
nášeli dne 4. prosince v Praze etnému obecenstvu a oba správn na-

zývali zámr pouhým experimentem. Ve Vídni spojené nemocnické po-

kladny spoleenské usnesly se 26/11 zíditi pro dlnické rekonvalescenty

ošetovny. Ch.



úvahy a kritiky.

P. Bourget, Z velkého Svta. (Cosmo poliš.) Román. (esky od dra.

J. Gutha u Vilímka.)

Bourget stal se krajním klerikálem — zvolal nejeden kritik po vy-

jití románu »Cosmopolis«, kdežto druzí jali se dokazovati, že to pece
vbec není možné a není to prý možné, v moderní Francii. Avšak tém
zárove i Zola svým Pascalem zabrousil do íše mysticismu, by zatím

jen » naturalisticky* zobrazil usmíení vdy a víry docela pravidelnou

láskou Pascala a Klotildy; znalci ovšem vští, že Pascal bude pod pan-

toflem, a Pascal je — vda! A sotva tito cechovní kritikové zpamatovali

se z retrogradace Bourgeta a Zoly, již zase se ohlašuje » skandál* —
Garborg prý sa* obrátil! Autor »Mužštin« iní prý pokání: prosím vás,

Arne Garborg, jenž pro zmínný román vzdáti se musil státní služby,

doporuuje se prý najednou— slyš, svte »vzdlaný« — od pastor s ka-

zatelny! Autor, jehož romány i rzné podezelé firmy vydávaly pro p. t.

cestující, v nových svých pracích (Smír — Unavené duše) prý se obrátil 1

Skuten v as >Našé Doba« obšírnjším lánkem upozoruje na
veledílo Dostojevskélio. V »Karamazových« veliký problém nejen naší doby,

ale as všech procítn a promyšlen je nebývalým posud zpsobem : boj víry

a nevry, boj svtla a tmy v »Karamazových« vystihován je v hloubce až

závratné — v »Karamazových« je nekonený kommentá k tm velltýra

i malým Faustm, Mefistm, Cainm, Manfredm, Don Juanm. Bour-
getv rek v »Cosmopolis«, spisovatel Dorsenne, jako starší jeho bratr

Sixte taktéž molili se v »Karamazových« mnohému, mnohému nauiti!

I v »Cosmopolis« Bourget odpovdti chce ke staré otázce, pro filo-

sofie a vdní, pro ústa' iné hloubání a hloubání nepináší duši odpo-
inutí — tato otázka v > Cosmopolis«t trápí Bourgeta; netrápí, jen »za-

jímá«, a v tom slov: zajímá je všecko neštstí Dorsennovo.

O slohu románu referent nemže souditi — etl peklad. Kompo-
sice románu také nevyžaduje rozboru ; román je dosti prhledný a,

upímn eeno, nevaln zajímavý. Poíná se ovšem kapitolou, po
které se eká více ; vyldádá se úvodem filosofie dilettantismu, kterýmžto

slovem Bourget oznauje zvláštní smr filosofie a vdy, následuje však,

jak už eeno, román dosti obyejný. Autor zove jej »drama« —
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pro, nevím, tuším proto, že podává se ada rodinných, jak se íká,

scén neboli dramat. Do »dramatu« nehodí se dlouhé monology, v nichž

Dorsenne filosofuje nejen o sob, ale i o tch nepatrných událostech

odehrávajících se v »Cosmopolis«, v ím. Po filosofickém úvod
o dilettantismu a víe ekali bychom práv nco docela jiného, než

tená proítá; poznáváme sice dilettanta, ale nepoznáváme mnoho víry,

a praobyejná tak zv. vyšší spolenost nevzbuzuje tém zájmu. Zájem
ten nedovedou vyvolati ani eííekty, jichž Bourget nikterak se neštítí, jako

na p. neoekávaný souboj Dorsennv s Gorkou — pardon, hrabtem
Gorkou, jidášský polibek nízké Lidie daný mladistvé Alb v okamžiku,

kdy ji zrádn ukazuje milostný téte-á-téte matin a t. p. Celá fabule

f je istokrevn paížská : cizoložství se všemi accessoiry, jako souboje,
' podlé anonymní dopisy, sebevražda . . .

Abych nezapomnl udati hlavní djství: drama spoívá v milost-

ných pletkách hrabnky Stno, Tato benátská Messalina mla totiž mi-

lostný pomr s Polákem Boleslavem Gorkou; pomr ten nebyl ovšem

prvý a tak mezitím, co Gorka odejel do Varšavy, hr. Stno oddala se malíi

Amerianu Maitlandovi. Tyto pletky jsou však složité tím, že oba milovníci,

Gorka i Maitland, jsou ženati, hr. Stno je vdova, ale také má již vy-

rostlou dceru Albu. Z pletek stávají se zápletky piinním ženy malíovy,

Lidie ; ta totiž dopsala anonymn Gorkovi, Gorku zase vyzradila žen
a otravuje konen život mladé Alby, ukazujíc jí, jakoby náhodou, mi-

lostnou scénu matky s Maitlandem. Z tchto zápletek vzniká tedy »drama«:

Gorka má souboj se švakrem Maitlandovým, Chapronem,'íZárove s Dor-

sennem — (Dorsennovi, rozumí se, nestalo se nic, ranni jsou Chapron

a pak Gorka), — Alba bére si schválným nastuzením — (ostatn jižjiž

vrhala se oknem, ale píchod Dorsennv to pekazil) — život. Filoso-

fickým epilogem o dilettantismu a víe román se koní.

Líení tohoto »dramatu« je místy živé; ale v celku trplivost te-

! náova musí býti dosti znaná, má-li knihu bedlivji a pozornji proísti

\ najednou. Úsudek tento týká se práv i jednajících charakterv, a povím

hned, že charaktery ty nejsou urit vypracovány již proto, že Bourget

pidržel se podivné theorie ddinosti — tím jako by si posledních a

pravých pohnutek jednání nebyl vážil. Episodické popisy umleckých dl
a místností v ím málo poutají; nkteí kritikové i u nás— mezi nimi

i Vrchlický v úvodu k eskému pekladu— chválí v »CosmopoHs« popis

terrainu. Možná, že na mne popis ten proto nepsobil, že nemám té zna-

losti místa, kterou Vrchlický požaduje. Hlavn však popis místností nechal

mne proto chladným, že jsem podle úvodní kapitoly, nadepsané »Dilettant

a vící« obracel všecku svou pozornost k charakterm, a ty— nemohu si

pomoci,— mne sklamaly. Po úvod k »Žákovi« ekal jsem v tomto smru
více, tím více, že »Žák« málo uspokojil.

Dilettant ex professo je pouze divákem toho, co kolem nho se

dje; i Dorsenne, náš dilettant, hned v úvodu nás pipravuje, že se bude

na »drama« dívati— vnjší úprava románu je dramatická: prolog, jednání,

epilog. Tak dalece vc byla by pkná
;
pro nemohl by Dorsenne, teba
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hned v prvé ad, ped oteveným jevištm klidn sedti a svým lorgnettem

pozorovati, co se odehrává? Avšak Julien Dorsenne padá z této své role —
on astji v kuse vystupuje jako herec, a to, upímn eeno, mn vadí,

vidím-li ho z nápovdný vylézati a zase do ní zalézati...

Romanopisec Julien Dorsenne je tedy dilettant. Už v pedmluv
k »Žákovi« etli jsme, co je dilettant: raffinovaný, intellektuální epiku-

rejec, kritik pivedený ke kritice pedasn, sofista; dilettantovi všecko

je stejn pravdivé i nepravdivé, stejn mravné i nemravné, dilettant je

pítel relativnosti, jemu nic není absolutní, jen vlastní já. Proto také ví
pouze ve hru svého ducha, všecko ostatní a konen snad i ta hra vlastního

ducha ho jen »zajímá«. tená rozpomene se, jak Bourget vedle tohoto

typu nynjší mládeže (francouzské) naírtl i typ cynika, hrubého nihilisty;

tená také etl, že autorovi tento druhý typ barbarského požívae je

milejší než egoism té kruté ledovosti a dsného suchoparu toho žon-

gléra s ideami, jenž všude a ve všem hledá jen nové dojmy, nco zají-

mavého. Schváln pipomínám eskému tenái tuto charakteristiku di-

lettanta ze »Žáka«, »Žáka« mohli jsme ísti v peklade a etl se; zdá

se však, že se u nás i belletrie te velmi zbžn, sic jinak nemohly by

se o »Cosmopolis« objeviti úsudky, jaké tu i tam bylo ísti. »Cosmo-
polis* po »Zákovi« nemohla pekvapiti, leda tím, že Bourget nedovinul

se tam, kam pedmluva k »Žákovi« ukazuje. Ale i to mohlo se ekati,

nebo »Žák« sám nedostál tomu, co Bourget v pedmluv tak slav-

nostn slibuje. Kdo znají Bourgeta z dívjších prací, vdí ovšem, že

v Bourgetovi jsou dv duše, ob s sebou ve sporu — a ob rozladné.

Co míní dilettantismem, povdl nám už ped Žákem ve svých »Essais«;

povdl nám také, hlavn ve studii o Turgenvu a Stendhalovi, své mí-

nní o kosmopolitismu; a více: v rzných svých básnických dílech inil

již pokus, pekonati dilettantism, jako na p. v »Mensonges«, kde abbé
Taconnet nemén drazn než Montfanon v »Cosmopohs« doporuuje víru

proti dilettantismu.

Ze boj dilettantismu a víry v Bourgetovi tak dlouho se odehrává,

ukazuje jistou vážnost toho boje. Kdo boj ten stopoval, po úvod ke

»Cosmopolis« tím více musil býti zvdav a zvdav ne po dilettantsku.

Dorsenne poád ješt je ten » intellektuální akrobat«, jak se vysmívá
Montfanon, pedstavující v »Cosmopolis« vícího katolíka. Dorsennovi —
vykládá nám — pi jednání lidí bží jen o rozumovou stránku, ne

o mravnost — nemravnost. Dorsenne pozoruje život, život ho zajímá, ale

nechce ho posuzovati, vniká pouze v jeho smysl. Kdyby Montfanon nebyl

starý papežský zuav a znal se více ve filosofických otázkách, byl by » literár-

ního dandy, veselého a smjícího se sofistu* hned pistihl v sofismat do-

cela vyloženém : »Život posuzovati já se nebéu, mn staí: vnikat v jeho

smysl.* Mže kdo pochopiti smysl života, kdo ho neposuzuje? A je to

pravda, že Dorsenne Život a neposuzoval? Je to vbec možné? Ve skute-
tenosti Dorsenne jako každý moderní, mohli bychom íci salonní,

sofista život posuzuje svým — životem, jen nechce vysloviti úsudek,
vda, že ti ostatní sofisté a augui k jeho mlení i jednání také mlí.
Smysl života není pouze to, co pozorujeme, ale hlavn to, co d-
láme ; a Dorsenne sám — necht — sebe odsuzuje více než Montfanon,
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íká-li o sob, Že jeho pozorování je druh zkaženosti, ale jemu že se

Hbí, Ano — to je »intellektuální chlípnost*, míti takovou váše myslit,

jakou Dorsenne má, jemuž jediný cíl života je »intellektualisovati silné

dojmy« ; Dorsenne chce prožiti nejvíce dojm, rozumí se dojm poád
nových a co možná píjemných; rozumem svým pak dojmy ty si roz-

bírá. V tom rozbírání spoívá pak ten » rozumový epikureism«, možný
tím » ustaviným trháním vlastní duše a vlízáním do cizích duší«. Toto
trhanství zove se v Dorsennov uené terminologii »psycho-analy-

tika«, je to ^neúprosná zvdavost*, »nesmíritelná posuzovanost*.
Abychom rozumovost Dorsennovu co možná ocenili, teme mezi

jiným, jakou lekturou se zabývá — George Sandem (dopisy k Flauber-

tovi), Descartem (rozpravou o method), Burgkhardtem (spisem o renais-

sanci), také dovolává se Stendhala, Gothea a hlavn Renana. Dilettantism

je renanism. Dorsenne patrn ítává, co etl a rozbíral Bourget. V ped-
mluv k » Žákovi* Bourget sám dovolává se Dumasa, Tainea, Leconte de

Lislea, Littréa — z »Essais« mohli bychom doplniti tyto autority Baude-
lairem poínajíc, a pejíti k ostatním autoritám Bourgetovým v psycho-

logii a filosofii, k Spencerovi a Darwinovi, Comteovi, Millovi a j. až zpt
k Spinozovi.

Nelze pochybovati — hodn uenosti, mnoho rozumovosti, ale

málo rozumnosti, mohli bychom íci. Alespo nepozorovati, že by Dor-
senne byl neobyejn pronikavý. Mýlí se na p. v Alb, domnívaje se, že

by ona mohla psáti anonymní list Gorkovi ; to starý banké Hafner bez

Descartovy methody a bez Burgkhardta vidl lépe. Ostatn dovídáme se,

že jeho analyse silná byla pouze v »retrospekci«
;
jinými slovy eeno, ta

analyse posuzovala, co se stalo, ale nezabezpeovala moudrého jednání, jako

že skuten zvdavost svedla Dorsenna k tomu, hráti v událostech roli,

ímž pak podstoupiti musil souboj. K Alb pak se vbec ani nechoval,

jak toho vyžadovala theorie dilettantismu — zašel dále, sic jinak nebyla

by dívka ta dovedena k tomu, vyznati mu lásku. Montfanon právem
dává mu vinu v tom, že si hrál nepozorn s nemocnou duší Alby, a Dor-

senne na konec sám poíná chápati, že lovkovi je souzeno býti inným
a že vždy psobí i když si myslí, že pouze pozoruje. Býti pouze pozo-

rovatelem je práv nemožné.

Lekce, kterou náš filosof -- musím tu doplniti, že dilettant rád se

pokládá za »ueného a filosofa* —• dává Alb z psychoanalytiky, proto

špatn dopadla. Když prý njaká »anomalie« mladou dívku roziluje, ne-

teba se hnvati, nýbrž pemýšleti má o píinách . . . Vidno, že uenost
našeho dilettanta je vlastn pedantstvím, abych neekl nco silnjšího.

Dívka mu dobe odpovídá, že pan analytik zapomíná na jednu ma-
likost, totiž na — bolesti; na bytost, jež trpí, nelze se pece lovku
dívati jako na koberec anebo na obraz. »Vy, love se srdcem, eknte,
co stane se s vaší theorií, když uvidíte, že lovk pláe ?«

V tom práv tkví — te se již nemohu zdržeti — pímo hloupost

dilettantismu, že se umle dlá necitelným, že v sob cit pehlušuje,

nebo cit ten se hlásí — nemže lovk, a si má theorie jakékoli, býti

bez srdce. Možná, ba jisto, že si náš filosof otupil nervy, že si zhrubil

pirozenou svžest srdce, ale jisto je, že pes to cítí jako každý jiný lovk:
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rozdíl je v tom, že úmysln, z theorie je obmezený. Obmezenost ta, to

Montanon dobe vytýká, je sentimentálností — a citlivstkáství mže
býti hodn sobecké. Montfanon proto správn pouuje Dorsenna:

Pravda je v tom, vždy a všude plniti povinnost, dilettantism však je

egoismem pímo nelidským.

Dorsenne, jemuž po smrti, vlastn sebevražd Alby Montfanon te
levity, pipouští starému vojákovi, že má ást pravdy, a piznává se na

jednou, že i ti nejhorší kriticisté od zneužívání rozumu také trpí; ale

není tu prý pomoci, je to nemoc vku píliš kulturního, proti níž není

prostedku . . .

Je prostedek, Montfanon ví i cituje Dorsennovi recept z Balzaca:

» Rozum, základ všeho zlého i dobrého, mže býti pipraven, držen,

veden toliko náboženstvím.* Víra iní lovka schopna obtí ano i mu-
ednictví, — »debitricem martyrii fidem« (»víra zavazuje k muednictví«)

napsal prý papež Lev XIII. z Tertulliana pod svou podobiznu, darovanou

jednomu missionái . . .

»Debitricem martyrii fidem«, — po Montfanonovi optuje náš

skeptik slova »podivná« a hlasem plným citu dokládá: domnív^ se,

že najde se mezi skeptiky a dilettanty i jeden, který by se'^rekl

muednictví, kdyby mu dáno bylo zárove také uviti? Nikdy Mont-
fanon — tak koní se román, neslyšel takových slov, od mladého lovka
a propovdných takovým tónem . . . chopil jeho ruku a mlky ji

stiskl, vkládaje v toto laskání všecku teplotu a nžnost sympatie star-

šího bratra ... V »Žáku« konec je ješt tklivjší — moderní filosof Sixte

sedí u mrtvoly svého žáka, Roberta Gresloua, dívá se na mrtvolu a na

kleící a modlící se nad nebožtíkem matku . . . Poprvé ve svém život

cítí, že jeho myšlénka není s to, aby ho udržela ... v pamti ozývají se

mu slova »Ote náš, jenž jsi na nebesích« ; neuvil ješt pevn v toho

»Occe«, ale pocítil potebu modlitby, a poteba ta Bourgetovi je nejtkli-

vjší modlitbou, snad i dkazem, že ten »Otec« skuten Jest . . . Když
matka Greslouova povstala, mohla zíti, jak Sixte plakal . .

.'

Co tedy je s Bourgetem — stal se klerikálem ?

Naproti renanistovi Dorsennovi postaven je jako pívrženec starého

régimu a názoru na svt markýz Montfanon. Pan markýz ví. Mont-
fanon je, jak se íká, milý starší pán, —• ale za jeho víru ponížen d-
kuji. Montfanon byl v mládí bonvivant, jako mnozí mladí markýzové;
ale na jednou prý se obrátil. Obrátil se po tžké nemoci i stal se pa-

pežským zuavem. Základy, které položilo v dít vychování jesuit,

v služb papežské se doplna rozvinuly. Prodlal válku ve Francii — tam
ztratil levou ruku — i oekává te v ím konec svých dn, chce umíti
poblíže chrámu sv. Petra. V dob, kdy se odehrává naše drama, Mont-
fanon byl vášnivým sbratelem starých knih.

Jak eeno — za víru pana markýza nedám nic. Jak}^ skeptik, ta-

kový vrec. Bourget sám íká na jednom míst, že markýz je politický

a náboženský fanatik; to je, ale pochybuji, že by to byla víra, jež by
obrátiti dovedla moderního dilettanta, leda by dilettant ten byl dilettan-
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tem dilettantismu — nebo i takoví pánové dnes se vyskytují. Bourget

mluví sice o zbožném život markýzov, ale to jen prozrazuje, že o zbož-

nosti nemá zdání; pravideln choditi na mši — to pece není ješt do-

statený dkaz pravé zbožnosti. »Vící« pan markýz zajímá se touž

spletní, ve které až po uši vzí pan Dorsenne
;

je tak zbožný a tak ne-

návidí kosmopolity a dilettanty, že dokonce stává se — sekundantem pi
souboji Gorký s Chapronem. Zbožnost nevadí Montfanonovi škádliti ne-

vinnou dceru Hafnerovu. To není zbožnost. Tuším u Immermana je starý

oficír, jenž jeden den nosí uniformu francouzskou, druhý den pruskou, —
protože sloužil v armád francouzské i pruské; oíicír ten prý, jakou

líil uniformu, tak i cítil, dnes francouzsky, vera prusky. Bourgetv markýz
mohl by docela dobe býti tímto podivínem

;
jeho lojalita, jeho víra podobn

jest vnjší. Pro Bourgetovy názory o náboženství velmi charakteristická

jest scéna v zahrad Vatikánské. Našeho skeptika již delší dobu táhlo to do

papežských zahrad — Montfanon maje volný vstup ho tam konen
vpašoval. (N. B. Markýz ani znamenitý spisovatel nemli by vlastn ocho-

tou lokaj dostati se do zahrady, — malikost, ale také charakteristická,

nep«Énn charakteristika.) Papež jda sadem voní k žluté rži — Dor-

senne a Montfanon pozorují to, uch3'livše se za stromy, aby služebníci

nebyli prozrazeni. Dorsenne je unesen pohledem na papežského starce —
Montfanon až slzí : — >Tu vizte jediné jeho potšení, a je pece následník

prvého apoštola . . . vonti ke kvtm a projeti se v koáe v plném

trysku ohnivých koní — Nic mne tak nedojalo jak procházka tohoto

starce . . .« koní papežský zuav v žalné upomínce na svtské panství

papežovo.

Ne, to není víra — alespo není to víra, která spasiti by mohla
Dorsennea. Slzy Montfanonovy prýští odjinud; dovedeme si i jich vážiti, ale

slzami takovými nechceme býti poktni a vyznávati pak víru Filipa II.

a Alby — takovým lovkem Montfanon je, jak Bourget sám íká Je prý

bonus miles Christi — to mu však nevadí, aby si pál povsiti všecky,

kdo neví, jak a ve ví on. Pes to, respekt ped starou vojnou

:

je ve mnohém smšný, je pln pedsudk, má nemožné názory — ale

žije své idei, není takový egoista jako Dorsenne. Dorsenne nemá žádné

takové idee, jíž by žil — on má jen »prach myšlenkový*, jak sám na-

zvati chce souborným jménem vydání svých starších prací.

^'Montfanon na Dorsenna poíná míti vliv osudný, Dorsenne je

lovk úpln svtský, lovk salonní, aristokrat; jemu, a tak je uený,
imponují salóny tch Hafnerv a hrabnek Stno — domnívá se jimi

opovrhovati, ale to je pouze domnnka, jako mnohé jiné jeho názory jsou

nesprávné a nepravdivé. Montfanona do spolenosti této pivádí jeho po

stavení jako aristokrata — aristokrat péra i aristokrat rodu žijí v stejném

ovzduší. A v tomto ovzduší salónv a kabinet docela píjemn pí zua-

vova silná voavka: Eau de Maistre, Eau de Bourreau — až Montfanon

všeti dá dilettanty, Dorsenne mže »se zajímati* prací katovou, a nepovsí-li

ho Montfanon prvého. A Montfanon, dojde-li k moci, dilettanty jist



219

bude všet; výmluva, že oni také ze všeho nejvíce nenávidí anarchism,

jak Dorsenne ujišuje, nic nebude platná.

Bourget dlá nedovolené koncesse reakci. V té píin Francouzové

dnes mají více, než jednu slabost. Práv vydal Spullcr spis, vlastn

snšku rzných statí z Republique francaise— a z toho také na vás zeje

tvá de Maistreova: sekretá Gambettev mluví tém jako Montanon

:

co to? Lev XIII. nesmíil se nadarmo s republikou — zase de Maistre,

a když arcibiskup Paížský v kostelích své diecése naídil modlitby

za Rusy — opt de Maistre. Samý de Maistre ... V tom ovzduší po-

chopíme plaícího Sixta a zkroušeného Dorsenna. Ve své nové rt—
Un Scrupule — Bourget mudrovati dává filosofujícímu hýilovi, co bude

»potom«, až nervový apparát dodlá: bude njaké »potom«, jak-

mile vás zakopou a jest tam Soudce? Roué filosofující o vném Soudci

v noci, kdy pocuchané nervy mu nedají spát, netžko dofilosofuje se de

Maistrea— Dorsenne a Montfanon jsou siamští blíženci naší doby, nelze

jich odlouiti, jeden druhým zmírá, žije jeden druhým . . .

Dorsenne jednou zapisuje do svého zápisníku jda po schodech do

palazzo Castagno (Dorsenne miluje takové posy), kým schodišt bylo

staveno a jak krásný je vid do zahrady; zahrada ta je románská a ro-

mánská zahrada— Dorsenne píše — je pravý opak germánské a anglo-

saské. Tato chce zachovati pírodu nedotknutu, ona uvádí všecko

v písný poádek, v ní i píroda poddána je lovkovi. » Svésti všecky

složité jevy života pod všeobecnou ideu, jasn urenou — ustaviný je

pokus latinstva, jak v uspoádání ke, tak i v organisaci národa,

tak i v samém náboženství. Kalolicism. Pravý opak u národ severních.

Hluboký smysl slov: lesy vychovaly v lovku ducha svobody. « Bourget

hraje si s katolicismem, jak Gothe hrál si s dýkou.

Stav duševní, v nmž se nachází Dorsenne-Montfanon — Dorsenne

a Montfanon jsou ty dv rozladné duše Bourgetovy — je typický pro

dobu. Bourget je francouzský skeptik a to znamená skeptik, katolický.

Katolicism psobí na vícího netoliko svými dogmaty, uvedenými ve ve-

likolepou soustavdu, ale také svým obadem a vnjší správou života vbec,
a konen svou církevní organisaci politickou. Katolicism psobí na
rozum, na smysly, na srdce a na spolenost; katolicism má svou filo-

sofii, svou mravnost, svou politiku.

Katolík mže pestat vit v dogma — nepestane však býti pod
vlivem kultu a sociální psobivosti církevní

;
protestant, pestávší vit

v dogma, nepodléhá již tém žádnému vlivu své církve. Srovnejme

v té píin Renana a Straussa. Oba poctiv vyznali, že nemohou již

viti, oba vyznání to uinili vykládajíce nám život Ježíšv, oba zekli

se dogmat kesanských; ale jaký rozdíl mezi vyznavaem Straussem a

Renanem ! Straussovo vyznání uloženo je v kritický spis vdecký — Re-

nanovo je román napsaný v hymnech : Strauss, vzdav se víry v božství

' Kristovo, nemá se již nieho vzdávati, Renan, ztrativ svou víru, neztrácí

svj ist^ katoHcký cit náboženský, ba zstává pímo, jak sám nám
praví, knzem. »Taková je síla zvyku

;
prázdno má nkdy týž úinek
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jako plno. Slepice, jíž se vyal mozek, nepestává zobati ... A píina
toho zvyku je práv v tom mocném psobení katolického obadu, ádu
a církevní organisace.

Tyty vlivy katolicismu na skeptiky a nevrce dají se v literatue

francouzské tohoto století docela vrn a exemplárn konstatovati. Všecka
porevoluní literatura vlivy ty vykazuje i dají se typy postihnouti.

Tém všichni — nepodávám úplné klassiíikace, mám práv Bour-

geta poád na mysli — , kdo se své víe docela vrn a poctiv neod-

dávají, zstávají katolíky ynšnosti. »Jsou lidé — správn rozpoznal

Saint Beuve — s katolickou obrazivostí (nezávislou na základech vení),
na p. Ghateaubriand, Fontanes : nádhera kultu, slavnost obad, vážnost

slavností, harmonie zpv, poad obad, kadidlo, všecek tento celek je

dojímá a vzrušuje.

«

Jiným imponuje politická organisace církevní. K tm patil Comte.

Pestal úpln viti v katolické dogma, neml již nejmenších pochyb-

ností, ale zstal tím katolíkem vnjším, smím-li tak nazvati fakt, že se

nevzdal víry a úcty v církevní organisaci a že mimo to pejal všechnu

vnjší stránku katolicismu.

I zakladatel ultramontanismu, de Maistre, byl více vnjším než

vnitním katolíkem; jeho dvody pro reakci proti revoluci jsou ist
politické, sociální argumenta ad homines.

Charakterové, jimž náboženství je vniterní potebou, akceptují od

katolicismu více než kadidlo. Tak Renan o sob ekl, že zstal vlastn

knzem, jsa již knzem od narození; i Comte stal se veleknzem svého

náboženství humanity, a knžství to projevovalo se formou katolickou.

Byli i nevící papežové, — v jesuitismu dala by se církevní organisace

toho zvláštního katolicismu prokázati.

Konen dlužno upozorniti na ty povahy, které ztratily svou víru

nikoli z filosofického pesvdení, ale z mravní nevázanosti, jak obyejn
se stává. Bourget dobe to postihl ve své studii o Renanovi. Tam
správn íká, že taková nevra dlouho netrvá — vybouily se vášn a

víra se vrací. Musset ve svém RoUovi líí tuto nevru tla a krve. Mluv
o Baudelairovi, Bourget sám stanoví zvláštní species této nevry: »Víra

se ztratí, ale mysticism, vyvržený z intellektu, zstane ve smyslnosti«,

a baudelairism je mu asovým typem této mystické libertináže. A této

neve tla a krve, více než se domnívá, propadl i Dorsenne, i stává se

z nho Montfanon — nádhera kultu, slavnost obad, vážnost slavností,

harmonie zpv, poad obad, kadidlo . . . rže, k níž se piklonil

papež, vracejí ho církvi. A církev již dávno nezpytuje nitro svých ne-

vících vících . . .

Bourget daleko není ten jemný analytik, jak se tvrdívá; jeho psycho-

analytika není neobyejná. On vlastn mnoho neanalysuje, nýbrž kon-

struuje, a v tom to leží. V »Žáku« je konstrukce podle jistých theorií

docela patrná; je patrná i v »Cosmopolis« tém všude. Kde máte n-
jakou lepší analysi, zejména cit? Nenalézám jí. Vezmte si na p. Albin

stav. Zajisté tu byla píležitost analysovati : Co vlastn nejvíce psobilo
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na nešastnou dívku — nešastná láska nebo zdrcující poznání matiných
hích? Pette si ásti románu, kde se smrt Albina pipravuje a Hí —
nikde skutené pozorování, chci íci pozorování skutenosti, a proto místo

analysí obšírný popis jezera, na nž si dívka zajela, a vbec záliba v okolí

jednajících lidí.

Tento nedostatek pronikavjší analyse v »Cosmopolis« souvisí s ne-

správnou theorií o ddiností. Líené drama má totiž býti i>plemennou

bitvou«, ovšem v salon, již svádjí potomkové rzných plemen. Hrabnka
Stno jedná jako Benátanka prošlých dob Aretinových, Gorka je Slovan-

Polák, jeho žena jedná jako Anglianka, Maitland je Amerian, jeho

žena Lidie však má v sob nco erné krve a proto je tak nízká jako,

otrok; Alba je po otci ruského temperamentu, Hafner je žid*a Hollanan,
dcera jeho k tomu ješt po matce je »Rakušanka« (Vídeanka). Proto

charakterové Bourgetovi — myslím te vlastn jen na osoby v »Cosmo-

polis« — nejsou, ekl bych, dosti živé. Nejsou tu charakterové, ale ab-

straktní schémata: Benátanka z prvé polovice XVI. stol., Slovan, Angli-

anka, Amerian atd.

Pravím-li však, že v »Cosmopolis« nevidím dosti analyse, více kon-

strukce, tedy nechci tím íci, že básník nemá konstruovati — naopak

jsem pesvden, že každý silnjší umlec konstruuje; avšak je rozdíl

v- umlecké konstrukci charakter, a práv ten, že nkteré konstrukce

jsou, ekl bych, neorganické, neodpovídající životu, jsou nepravdivé jedním

slovem. Dostojevského osoby také jsou konstruované, ale poznáváš, že

jsou vnitern zažité, že básník pochopil a postehl svými typy život.

Bourgetovy osoby jsou jako stojany, na nž se filosofické a psychologické

zásady a do znané míry i lektura, zavšují; vypadá to jako lovk,
ale není.

Nepoznávám také, že by charaktery ženské lépe vypodoboval, než

mužské, Jak se tu i tam íká, a nevidím, že by o pomru obou po-

hlaví — ta otázka prý ho velmi zajímá — byl vyanalysoval nco cen-

ného. Kdyby na p. Alba byla uritjší, nebylo by, tuším, možné, aby

ruský jeden dovedný kritik v ní vidl Tatjanu a v Dorsennovi Ongina,
pokud totiž i Alba Dorsennovi se vyznala z lásky (ne listem jak Tatjana 1),

a Dorsenne jí na to dal pátelské ponauení. Tatjana a Alba,^Ongin
a Dorsenne — jaký tu rozdíl motivace a charakter

!

Není pochybnosti, že theorie ddinosti v tom rozsahu, jak Bourget

jí užívá, je chybná. Aby se Alba zavraždila — musil se otec také za-

vražditi, a v dob, kdy Alba již byla dorostlá? A zpsobuje vlastn rasa

ty charaktery nebo rodinné nkteré vlastnosti? i není v tom rozdílu?

Aby kdo byl podlcem, nemusí míti v sob ernošskou krev, tak jako

naopak Montfanon i Dorsenne se rozcházejí ve svém smýšlení, a oba
jsou Francouzové, a co jim je spoleného, neteba vykládati z totožnosti

krve. Dokonce Montfanon, jenž v ddinosti souhlasí s Dorsennem, nemá
pontí, co to vlastn je. Že prý lidé, jako Hafner, nemají vlasti, nábo-
ženství, tradicí; jsou kosmopolité, a ti nic nestavjí, nezakládají, nic ne-

sejí a neoplozují. Oni jen požívají. Náboženství, tradice — to také patí
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ke krvi? A pro ím má býti »Cosmopolis«? Lidé á la Hafner, Gorka
jsou všude. ím, i moderní ím, má jiný význam než Bourget mu dává

titulem »Cosmopolis«. Divno, že Montfanon se svého stanoviska toho

nepostehl.

Nestaila by Bourgetovi prostá nemravnost? To ovšem ne-

hodí se do krámu dilettantismu, jenž jen pozoruje a neposuzuje; proto

krev — rasa — musí pomoci k výkladu. Avšak — pro a ím zkazila

se krev? Pece krev slovanská, italská, židovská atd. nebyla od poátku
pokažená? A jak srovnati, co Dorsenne Alb uen vykládá o atavismu,

jak prý i po stu let v nkterém potomkovi obživuje charakter nkterého

jeho pedka: platí atavismus jen pro špatné charaktery?

Ale theorie ddinosti smšovaná s theorií plemennou má ješt

zvláštní smysl. Montfanon jednou íká o tch kosmopolítech, že jejich bez-

základnost tém vždy — tedy ne vždy! — ukazuje, že jsou poslední

potomkové, jimiž zaniká rod a nií se zddné síly. Tedy degenerace,

a drama odehrávající se v »Cosmopolis« je drama degenerace, — jak

unikne Dorsenne své krvi, své rase, degeneraci, jestUže neobdrží erstvé

krve? K emu pak vbec mudrování o skepticismu a víe, když ne-

úprosná diagnosa zní — pokažená krev? Nkdy zkaženost krve zdá se

Bourget piítati smíšení (na p. u Hafnera), v jiných pípadech krev

bez smíšení se zkazila (na p. u hr. Stno). Ostatn — na ješt déle

ukazovati nepropracovanost této theorie ddinosti; dkaz ad hominem
máme v tom, že podle Bourgeta Montfanon je germánského pvodu —
co udlalo jej Francouzem? Co tedy je rasa? Co je víra, co duch vbec?

Nebudeme proto do podrobností pátrati, zdali na p. Gorka skuten
jedná, jak Polák podle Bourgetovy lidové psychologie jednati musí.

Bourget ví, pro Polska padla: padla nervní vznthvostí slovanskou —
slepou chrabrostí a rytískostí; od Slovana, podléhajícího dojmm minuty,

všecko lze oekávati — Slovan je bezvdomý komediant. Tni Poláka do

živého, jako Gorku, a nemyslí již na nic více než se bíti.

Patrno, Bourget není si ješt ve mnohém jist — mnohé názory

jeho jsou nevytíbené, a to názory nikoliv nedležité. Tato neuritost

a nejistota jeví se hlavn v analysi dilettantismu a víry. Proto neumí íci,

na jakou nemoc Dorsenne vlastn stn. Je snad i dilettantism následek

pokažené krve? Bourget zaal svou dráhu jako decadent — vrací se

k této prvé lásce podávaje nám celé drama degenerace, decadence? Pacient

Dorsnne podle všeho stn mnohými neduhy najednou — nervy jsou

potrhány a vysíleny, mozek se vyvinul na úkor srdce — » Dorsenne

má málo srdce« teme — , má nemoc svého vku a t. p.

Zajímavá je obzvlášt jedna diagnosa, již o Dorsennovi jen tak

mimochodem Bourget iní. Autor oekává, že pod tíhou svdomí, hnte-

ného tragickou smrtí nešastné Alby, zmní se celý mravní život Dor-

sennea, tohoto »vyššího a necelého tvora, odtrženého posud od massy

prostých lidí nepokoitelnou hrdostí rozumu«. Bourget tedy, jak už

i Zola a j. Francouzové po píkladu Tolstého, žaluje na svou nelidovost -

avšak u Bourgeta i tato diagnosa prýští více z theorie, ze knih, sic ne-
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napsal by o Dorsennovi tak naivn, že je tvor — »vyšší«. Tento zlý

aristokratism Bourgetovi vzí až v kostech. Na jednom míst omlouvá
výraz: »všecka krev v ní zkypla najednou* — to je mu již »energický

prostonárodní výraz « ! Kdo ovšem obcuje s barony á la Hafner, naprosto

jest odervaný od lidu. Odervanost — rozervanost? Pro odervanost od
lidu kazí, pro nelidovost dlá takové filosofy á la Dorsenne nelidskými?

Lidé takoví, jak o Bourgetovi pkn ekl Rod, shromažují si myšlénky,

jako jiní shromažují zlato — všecko bohatství, hmotné i nehmotné,

praví Rod, má v sob zárodek úpadku . . .

Pro poznání moderní Francie — vlastn Paíže — Bourget je jist

charakteristický. Bourget je z mladší generace, na kterou již mocnji
psobila nová filosofie nmecká a anglická, proto snad jej starší gene-

race — zejména Francouzové od kosti, jak Lemaitre o nm ekl, ne-

mají tak rádi, jak mladší a mezi mladšími obzvlášt zase mladé paní prý

na nm visí — je jim rádcem, zpovdníkem. Proti píslovené výlunosti

francouzské, panující do r, 1870, Bourgetv »kosmopolitism« je krok do

pedu, krok však nedosti jistý a pevný. Bourget musí rozmanité dojmy
filosofie anglické, nmecké a francouzské lépe usjednotiti, Tainea a Renana
pekonati a pokusiti se dostat se na cestu, na které je Aleša Karamazov,

a ovšem, chce-li skuten svého díUetantismu se zbaviti. Pochybuji o tom.

M.

D. V. Grigorovi. V Petrohrad oslavili 1. (I o.) listopadu ne-

obyejn skvle a okázale jubileum 5Uleté innosti Dmitrije Vasiljevie

Grigorovie, druha slavných belletrist let tyicátých, ruského Beecher

Stowea. V sále carské Spolenosti pro podporování umní, kde jubilant

byl sekretáem a editelem musea, sešel se skoro všecek literární a um-
lecký svt ruský s leny carské rodiny, ministry atd. V nádhee svtské,

v lesku dámských toilett, pyšných uniforem, hvzd, ád, stuh— oslavenec

též pišel s hvzdou a stuhou ádu sv. Stanislava I. t., svžím to darem
carovým — mile znlo prosté a vcné ocenní práce Grigoroviovy,

význam jeho, pedítaný z ozdobných adres, jichž on nejlepší byl

ozdobou.

»Vy první z ruských literátv — praví se v adrese ctitelv, pokryté

podpisy ministrv, uenc, literátv, umlcv atd. — jemným srdcem
svým ozval jste se k hoi zapomenutých, v tu dobu ješt ponížených

a zotroených našich menších bratí. Vy první vyvolal jste z temnoty
lidového života na svtlo Boží typ »Antonína-Ubožáka« a umleckým
spracováním této postavy probudil jste dímající vdomí, vzbudil soucit

a úast k celé vrstv lidové, až do vašeho pokusu literární tvoivostí

nedotknuté. Váš »Antonín-Ubožák« byl takka vdcem v ten temný,

neznámý svt, z kterého následovníci vaši vyvedli celou adu živoucích

postav a osvítili ten svt do nynjších rozmrv znalosti a porozumní
jemu.«

»Ped 50 lety —- pokraoval Burenin, ta adressu listu »Novoje
Vremja* —- vystoupil jste na literární zápasišt do ady tch vysoko-
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nadaných pedstavitelv umleckého realismu, jichž innost založena a

urena byla pod vlivem mohutného genia Gogola. Vrstevník a soudruh
Turgenva, Dostojevského, Gonarova, Ostrovského, Nkrasova, vy i mezi
tak silnými a originalnými talenty vyznamenal jste se drahou a pozoru-
hodnou rtou : ve svých pracích vy první z ruských spisovatelv obrátil

jste pozornost k tomu hrdinovi, který jest nejvznešenjší ze všech hrdin
našeho života — k ruskému sedláku.

Vy první, díve než druzí naši spisovatelé-umlci, ukázal jste ruské

vzdlané spolenosti ruského sedláka. Vy takka objevil jste ho, vykládal

jste o jeho lidských žalostech a radostech, o veUkých svízelech jeho

lopotného života, udlal jste ho hrdinou v literatue.

Vy první, pokud možno bylo za podmínek doreformní doby, vnesl

jste v oblast umlecké literatury selskou otázku, která pozdji stala se'

úhelným kamenem všech otázek ruského života a ešena byvši »na
pokyn Carv «, byla poátkem obrození naší veliké otiny, poátkem
opravdového a plodono.sného jejího rozvití.

Vaše dávná, mžeme íci historická zásluha v tom vzhledu tak jest

znamenitá, jak i nezapomenutelná. Jako by v náhradu za tuto nezapo-

menutelnou zásluhu osud uštdil vám veliké a ídké štstí: uvidt široké

rozprostranní humánní pée, již vy první jste vyslovil v umlecké litera-

tue, pée o kojnou a živitelku ruské zem, uvidt bujný vzrst ideje,

jejíž sém vy jste zašil.

«

A z daleké Jasné Poljany Lev Tolstoj dopsal: »Ze vší duše po-

zdravuju vás, drahý Dmitriji Vasiljevii. Vy jste mn drah jak vzpo-

mínkami na styky pátelské, skoro 401eté, na které po všechnu tu

dobu nic nevrhlo ni nejmenšího stínu, tak i obzvlášt tmi nezapomenu-
telnými dojmy, které vzbudily ve mn, zárove se »Zápisky lovcovými«,

vaše první povídky. Vzpomínám si na to pohnutí a nadšení, zpsobené
ve mn, tehdy IGletému hochu, jenž nesml vit sob — »Antonínem-
Ubožákem«, jenž byl mi radostným objevením toho, že ruského mužíka —
našeho živitele — a chtl bych íci : našeho uitele — možno i dlužno

popisovat beze všeho šaškování a ne pro oživení krajiny, ale možno a

dlužno malovat v životní velikosti ne toliko s láskou, ale s úctou a

také úzkostlivostí.

Hle, za tento blahodárný na mne vliv vašich prací vy zvlášt jste

mn drah a po 40 let z plna srdce vden jsem vám zaft.

Ze vší duše peju vám toho, eho vždy teba vbec, — ale eho
nám, staíkm, více je teba než všeho ve svt : trochu více lásky od

lidí a k lidem, bez které ješt jak — tak možno obejít se v mladosti,

ale bez které život v stáí — samá muka.«

Vedle nejlepší povídky své ze života lidu venkovského, tolikrát

zmiovaného »Antonína-LJbožáka«, nad nímž slz mnoho prolito, Grigo-

rovi napsal ješt »Ves« z téhož ovzduší, jež ob nadchly Blinského

a zpsobily rozruch, a »Smedovské údolí«. To jsou nejlepší jeho práce.

Romány »Rybái«, »Pesthovalci« a j. nedostihujou jich.

Snad výborná naše » Ruská knihovna« opatí nám nové peklady vý-

znamných tch prací.
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Grigorovi narodil se r. 1^22 v Simbirské gubernii, ve vesnici na
Volze z rodi Šlechtic. Požívá pense od cara. jež mu v den Jubilejní

zvýšena na pt tisíc rublv. _ o—

Germanen und Slaven, eine archaeologisch-anthrooologische Studie von
Georg Biischan Dr. med. et phil. Mit 1 Kart, 4 Tafeln und
mehreren Abbildungen im Text. Munster, 1S!M». S**, 1— 40.

(Nmci a Slované, archaeologicko-anthropologická studie. Med. et

Phil. Dra. Jiího Buscltana.)

Práce pán Buschanova jest pokusem rozešiti starý spor »o do-

mnlé priorit Slovan ped Germany-*, (jehož rozhodnutí prý slovanští

a slavoíilští uenci znamenit stžují) na základ archaeologie a anthropo-

logie, ponvadž prý jen tyto dv vdy s positivními faktory (nálezy hrob-

ními a j.) poítají.

Spisovatel dospl k závrm : 1. ped Slovany v hranicích dnešního

Nmecka (na východ až k Visle) byli usedlí kmenové nmetí, 2. Slo-

vané pisthovali se teprve po tak zvaném sthování národ a nerozšíili

se dále na západ než po eku Sálu a dolní tok Labe — asi následující

úv ahou

:

Z nález hrobních nepopirateln slovanské jsou nádoby vlnovkou ozdo-

bené a záušnice cv: zakonené ; tudíž valy, nákolné stavby a hroby adové,
v nichž vci jmenované nalézáme, sluší piísti Slovanm; ponvadž
pak mince arabské, souasn nalezené, do r. 800—900 po Kr. sáhají,

patí i ony nádoby do onch dob. Ped tím nebylo tudíž žádných vlastních

Slovan ve stední Evrop (!). Tacitovi Venedi jsou jen »Mischvolk«,

lid, který již za dob jmenovaného klassika byl ponmen. Ponvadž
v hrobech popelnicových jsou záušnice mén astý, nejsou hroby ony
slovanské. Slované vbec mrtvých nespalovali ! Nepatrné procento hrob
popelnicových, v nichž záušnice se vyskytly a ve kterých nádoby na lu-

žický typ (dle spisovatele nmeckého pvodu) upomínající se objevují,

patí Venedm na pd nmecké usedlým a od vzdlanjších German-
Nmc nkteré zvyky (spalování mrtvých) a výrobu úhlednjších nádob
si osvojivším. Vtší invase Slovan sbhla se asi kol r. 900 ze stedu
Ruska a tomuto proudu jest prý piísti zavedení vlnovky, záušnic a po-

hbívání celých mrtvol. Ponvadž však v západním Nmecku nalézáme
mén hrob popelnicových, domnívá se spisovatel, že Nmci západní

mrtvých nespalovali, nýbrž pohbívali, ímž u jednoho a téhož národa dvojí

obad pipouští, nalézaje odvodnní u Tacita ve známém rozdlení Ger-

man, jež prý nespoívá, jak dosud se soudilo, na ethnografickém nebo
geografickém principu, nýbrž na rozdílech náboženských: adové hroby

západního Nmecka totiž patí prý Hermionm, popelnicové východní,

lužickým typem nádob význané, Istaevonm. Že kolonisace slovanská

na východ Labe byla velmi slabá, a že tam hlavní vrstvu obyvatelstva

( Hauptbevolkerung) tvoili Nmci, dokazuje i ta okolnost, že v bájích a

povstech dosud v ústech lidu tamního žijících mythologické názory p-
vodem nmecké mají pevahu. Spisovatel dovolává se tu W. Schwartze,

jehož studia v tom oboru (Niedere Mythologie) podniknutá prý se sho-

dují »im grossen und ganzen« s výsledky archaeologického badání, do-

NAŠE DOBA 1,3. 15
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kazujíce, že západn od eky Odry nikde (vyjmouc Lužici) nemla slo-

vanská kolonisace vlivu na pvodní nmecké pomry.
Konen i osady nazvané Nmci, Nmice a p., jsou spisovateli pa-

trným dkazem, že ped Slovany žili v dnešním Nmecku Nmci, nebo
tak prý pojmenovali Slované ony osady, v nichž pvodní nmecké oby-

vatelstvo nalezli.

Anthropologie, a dle hoejšího podobn jako archaeologie s posi-

tivními faktory poítá, zatím v otázce té spisovateli nepomohla. Soma-
tické zbytky hrobní (hlavn ovšem lebky) nejsou s to, aby posloužily

vd za jisté kriterium pro slovanský nebo nmecký pvod ; ani Slované

ani Nmci nebyli již istý typ rassový, když v Evrop se objevili, a zdá

se, že pece spíše dolichocephalní byli, kdežto Keltové, rovnž nejsouce

již istou rassou, spíše brachycephalní, a že smíšením tchto s onmi
a pvodním dolichocephalním obyvatelstvem povstaly dnešní mesoce-

phalní typy.

Že by spisem pán Buschanovým »starý onen spor« byl roz-

hodnut, rozhodn jest popíti. Již samo východišt jest nesprávno.

Otázky takového rozsahu, piostené i politickou tendencí zejména v po-

slední dob, tžko eší se pomocí všech vd povolaných, natož jen

pomocí archaeologie (anthropologii spisovatel vlastn vylouil). Ovšem
dovede archaeologie v záhadné doby historií málo osvtlené neb i nic

svtlý paprsek vrhnouti, ale bude jí jinak používati, než jak iní p. spiso-

vatel sveden jsa svými pedchdci. Již jinde jsem ekl a neváhám tuto op-
tovati : jediné postup od nejnovjších as k starším a starším dobám,

srovnávání a pesná klassiíikace povedou k cíli; ale dokud archaeologické

nálezy v Evrop stední budou samy o sob materiálem ke zkoumání,

dokud nebude vzat zetel s jedné strany k nálezm francouzským, bri-

tanským a belgickým, s druhé k památkám skandinávským, s tetí ko-

nen k polským a ruským, dokud datování a pisuzování rzných typ
i-zným národm bude se díti dle dosavadního výkladu historického,

dotud k žádnému výsledku se nedojde, ponvadž stále a stále toiti se

budeme v kruhu, když archaeologové starožitnosti nalezené v hrobech

pidlí národm, jež tam kladou historikové [abych píklad uvedl: v Ce-

chách, co z doby ped Kr., Keltm, co z prvních 4— 5 století po Kr.,

Nmcm a zbytek — ješt necelý — echm] a když pak zase opan histo-

rikové odvoláním se k archaeologm hájí dosavadních názor historických.

A kdybychom, konen i piznali že archaeologie jediná roz-

hodné slovo dovede vyknouti, tož zase v tom chyba, že spisovatel ne-

uznal za potebné nkteré vývody své dkazy opíti ; kde jest na p.
dkaz, že objevení vlnovky a ?>o zakonené náušnice odpovídá píchodu
Slovan? A na základ tohoto uení zavrhuje spisovatel (i nezná jich)

zprávy oitých svdk o spalování mrtvol u kmen slovanských; naž by

uznal, že hrob popelnicových v západním Nmecku proto mén, že

mén tam bylo Slovan, radji pijímá tvrzení, jakoby u jednoho a téhož

národa v jedné a tétéž dob jedna ást nebožtík/ spalovala, druhá po-

chovávala. V píin dvodu, jejž spisovateli »Niedere Mythologie« po-

skytla |nehledím-li ovšem ani k tomu, že není ješt pesn stanoveno,

co mythologii nmecké, co slovanské vbec pináleží, tím mén pak, co
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z bájeslovných názor dnešních Nmc na východ Labe bvdlících patí
skuten Nmcm, co Slovanm, co jest obma i jiným kmenm spo-

leno v jednot arijské pvod majíc | možno se ptáti, jak shoduje se

s ním zvláštní zjev, že topické názvosloví krajin, o které bží, na rozhraní

1 . a 2. tisíciletí úpln tém slovanské, zachovalo se tém doposud.

Jak to, že nov píchozí pijali od domnlého pvodního obyvatelstva

tžko sdlitelné názory mythologické, ale to, co již hotové ped rukama
'mli — názvosloví totižto — nikoliv ?

Ze osady nazvané Nmice a p. mly pvodní obyvatelstvo nmecké,
jest možno, ale díve, nežli se ke jménm tmto odvolal, ml p. spis.

dokázati, že pvod jejich skuten do tak devních dob sahá; dokud
toho neuinil nemže hlásati, že jména eená potvrzují jeho uení. Ostatn
patronymická forma na -ici jako pisvojovací na -ov ukazují na jméno
osobní Nmec fjako Vlachovice Vlachov na takové též jméno Vlach], ni-

koliv na jméno národní
;
jména ta»eine deutsche Ansiedelung; neznaí, nýbrž

sídlo potomk Nmcových. Spisovatel cituje sice slova Thietmarova:

»legiones ad urbem Nemzi jeo quod a nostris olim sit conditaj dietám

permisit«. ka, že »olim« ukazuje »deutlich auf vergangene germanische,

mithin vorslavische Zeiten zuruck«, ale slova ona jsou pozdjší vsuvka

etymologisujícího písae (ve vydání z r. 1889. Thietmari Mer. ep. Chro-

nicon, post editionem Joh, M. Lappenbergii rec. Fr. Kurze, Hannoverae
jsou v závorkách, což dle úvodu znaí, že »postmodum inserta sunt«

p, XVII.), a kdyby ani toho nebylo, jest pece jen smlé tvrditi, že »olim«

ukazuje na pedslovanskou dobu.

Již tuto uchýlil se spisovatel na pomoc k historii a na konci dílka

pipojil rovnž nkolik historických dat, o nichž sám spravedhv vyznal,

že » nikterak nemohou initi nároku na úplnost«. Charakteristické jest,

lže spisovateli »totožnost Sarmat a Srb nade vši pochybnost je po-

vznesena«, nebo prý »nehled k tomu', že slovo Srb ze slova Sarmat

(Sarmete, Sarvete, Serbe) se dá vyvoditi, staí toto na dkaz: Až k o.

stol. pr. Kr. jsou Sarmatové známi od Pilice až k jezeru Kaspickému,

pres Kavkaz na jih, na západ až k Donu. Ihned na to objevuje se

kmtn slovanský v tomtéž rozsahu. Jen násiln dá se vysvtliti, kde Sarma-
tové zstali, nikterak, odkud Slované náhle pišli — a-li nejsou oba

kmeny totožný a Slované pi velikém rozsahu díve již pod »njakým
jménem« zajisté tu byli. Že tytéž pomry jsou i v Germanii, a že tudíž

i tam mlo by se takto mluviti, spisovatel nevidí. Jako nesprávn vy-

užitkoval Thietmara, tak níže zase ze slov Linhardtových k r. T^J

:

»Sclavi, qui campos inter Albim et Salám iacentes incolunt« vyvo-

zuje, že prý teprve tehdy Srbové k Sále donikli. Pravd djepisné v oi bijí

slova: »Války pohranin, jež Nmci stále vedli, mly jen úel, aby dal-

šímu postupu Slovan hráz byla položena. « Jen úplná neznalost litera-

tury slovanské a rovnž taková neznalost historického vývoje jazyk slovan-

ských jest píinou, že dospl pan Buschan i k této vt: »S kmeny
stedoruskými (vlastn Slovany nebo Sarmaty) — tak se domníváme —
nastoupila kultura specificky slovanská svj vjezd do západního Nmecka.
Okolnost, že náhle objevuje se v 9 stol., nutí nás k domnnce, že tehdy

15*
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vtší množství lidu z vnitního Ruska náhle se hnulo a v krátce krajiny

mezi Vislou a Odrou osadilo.

«

Rozhodn nešastný jest i etymologický výklad jmen Stargard, Garz,

Goritz, Gorlitz (!) z nmeckého kmene »gard«, jemuž prý píbuzný »wie

Bebla hervorhebt«r jest slov. kmen grod.« p. p,

Josef Braun, Ze zlých a dobrých as. Tri historické obrázky ze

XVI. století. V Praze 1893. (Kabinetní knihovny sv. LXVI.)

eský historický román a novella od dob Jana z Hvzdy, který

k nám uvedl zpsob Waltera Scotta, je poád ješt na stanovisku témž:
utkvívá hlavn na studiu kostýmu, kdežto psychologická rekonstrukce

povah, cítní a myšlení, nálady starých dob zstává z pravidla nevysti-

žena. Posud nemáme ani Schefíla nebo Kellera, o Tolstém nebo Flau-

bertovi ovšem ani nemluvíc.

Obecným smrem naší djepisné novelly psal i zesnulý následník

Tebízského, Josef Braun. Hlavních vlastností svého vzoruvšak, která Beneše
Tebízského iní sympatickým eskému tenái, nezddil po nm : jeho

vroucnost a lyrický vzlet, jež nahrazovaly hluboké historické pozadí.

»Dva strýcové« uvádjí do doby Ferdinanda I., když vrátil se

z války šmalkaldské » krvavým snmem« trestat vzbouilou šlechtu i msta
r. 1547; »K Martinkm* ukazuje rocení se utiskovaných sedlák v ety
lupiské za let kolem 1590; »Poklad na Sion« pak líí alchymistické

šejdíství za »zlatého vku* Rudolfa II. r. 1597.
' Umní spisovatelovo je v samých zaátcích. Jeho djinné osoby nejsou

lidé, nýbrž jen jména. Ovzduší doby vystihuje nuzným popisem kostýmu a

archaisující eí, ale archaisující jen nkdy a nedsledn, takže v ní

vedle slovních tvarv šestnáctého století teme i germanismy nejnovjšího
data. Komposice novellistická pestává na dlouhých rozhovorech, jež

Široce a bezbarv doplují minulost jednajících osob, bez ruchu, bez.

dje. Takových vyzáblých, vychytralých prokurátorv, jako byl pan Ko-
medka, je vždy a všude hojnost, a nejsou vzácni i tak rozšafní lidé jako

byl starý Jakub Tetour; intriky ze zištnosti a mstivosti také najdeš, kam
se ohlédneš. Ale hlubších vzpružin protivy mezi paktujícím starokahšníkem

Komedkou a eským bratrem Tetourem spisovatel ani se nedotkl : hlavní

struna doby zstala nmá. Rovnž tak podvodný alchymista rudolfmský

mohl by svou úlohu ped povrivými lehkovrníky hráti kdykoliv a kde-

koliv
;

prostranné krmy, korbelíky, strašidelné plachty, svcené kídy,

zaíkávadla atd. ani trochu v nás nevybavují illuse šestnáctého století.

Jen poddanská tíse lidu, motiv už jaksi ustálený, zachycena »u Mar-
tinkv* ponkud plnji.

K charakteristice pracovní methody spisovatelovy na konec vybíráme

ješt dva doklady. Prudký, málomluvný voják uprosted dramatického

výstupu, kdy vše pohádá k rychlému výkonu, rozpovídá se o své minu-
losti dlouhou, akademicky explikující eí (str. 101— lOG). A jinde: zatím,

co lehká lodice, kterou po vod pohání pt siln veslujících vojínv, od
Pozderazí (nynjší vodárny nad Žofínem) dojede ani ne k ostrovu Kamp,
osoby na loce mají dost asu vyslechnout dlouhou historii vypravujícího

starce, která v knížce napluje osmnácte stran (109— 127)! í.



ZPRÁVY.
Minerva, spolek pro ženské studium a stední škola díví v Praze.

Myšlénka rovnosti a rovnocenné výchovy obou pohlaví v život ná-

roda eského asto již se projevovala. Nejen povsti mnohé, jako o dce-

rách Krokových, o Libuši, o vzdlaných a rozhodných ženách husitských

tomu nasvdují, ale i Komenský hlásá pesvdiv potebu stejnomrného
vzdlání muž i žen.

V naší dob pipravovaly pdu pro vyšší vzdlání dívek v první

ad Božena Nmcová svými spisy, Žofie Podlipská svými pednáškami,

Eliška Krásnohorská »Zenskými listy«, jež soustavn seznamovaly ženský

svt eský s postupem emancipace v cizin, nejvíce ovšem v Americe, a

s každým novým úspchem ženského studia ve Francii, Rusku a Švýcar-

sku, Karolina Svtlá založením ženského výrobního spolku, který stvoil

a do praktického povolání vrhl armádu dívek moderním snahám vzdla-

nostním naklonných. Vskutku také Výrobní spolek stal se Minerv spol-

kem mateským.
Z mužv již as ped tvrt stoletím psobil pro emancipaci eských

žen Vojtch Náprstek pednáškami a schzemi ve své ítárn — (ame-

rický klub dámský), — ba r. 18(39 prof. dr. Blažek, dr. upr a prof.

Jehlika chtli založiti díví gymnasium, le pro nedostatek úastenství—
^

pihlásily se jen dv žákyn — upustili od úmyslu toho. Když pak
r. lS7» žádala jedn?. slena by byla zapsána jakožto ádná posluchaka na

universit, proslovila se pro pipuštní její fakulta filosofická ze všech
i fakult jediná, a tím i tato snaha zmaena.

Z tch žen eských, které pi studiu soukromém vytrvaly a diplomu

doktorského na universitách švýcarských nabyly, jsou širší veejnosti

zná:ny sleny Bohuslava Kecková a Anna Bayerová, ona v Curychu,

tato v Bernu vystudovavší. Ženský výrobní spolek podal r. 1890 znovu

íšské rad petici o pipuštní žen na fakultu lékaskou a filosofickou,

jsa podporován (jUti jednotami ženskými. K této žádosti pipojily se ješt

petice dam z Plzn, pražského spolku akademik »Jungmanna«, Rusínek
z Halie a ženských spolk vídeských. Petic tch ujali se na rad íš-

ské poslancové eští, jmenovit poslanec Karel Adámek velou eí ped
íšskou radou, JUDr. Václav hrab Kounic ve výboru petiním a posléze

pimlouval se za pipuštní žen na universitu prof. Masaryk na rad íš-

ské pi rozpotové debat. Snahy žen eských posíleny byly r. lS'.Mt po-
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volením panovníkovým paní Dr. R. Kerschbaumerové v Solnohrade, aby
tu mohla provozovati lékaskou praxi, jakož i zíditi si a vésti ústav

pro léení oní, a ješt více, když r. 1891 c. k. vláda ustanovila si.

Annu Bayerovou státní lékakou v Dol. Tuzle v Bosn, a r. 18",Ki si.

Bohuslavu Keckovou státní lékakou v Mostaru.

Avšak šlo dále o to, aby pro ten pípad, kdyby se konen otevely

brány vysokého uilišt ženám, byl tu dostatek pípravy vdecké u dívek,,

jež by na fakulty zapsati se daly. Na míst pípravy soukromé ml býti

zízen pípravný ústav — - díví gymnasium, a k jeho vydržování založen

býti spolek, zvaný „Minerva, spolek pro ženské studium v Praze". My-
šlénka Elišky Krušnohorské stala se skutkem, když v ervnu roku 1890
žádáno o stvrzení stanov pro spolek, jehož úel takto byl vymezen: opa-
titi dívkám, které se vykáží náležitou zpsobilostí, vyšší vzdlání a ze-

jména pedpravu ke studiím universitním. Úelu toho pak chce spolek

dosíci a) zizováním pimených ústav eských, b) poádáním pednášek
a uebných kurs, c) vydáváním spis eských, d) zakládáním studijních

nadací pro dívky národnosti eské a vbec vším, ím by se studium

ženské podporovati mohlo. Dle dalšího znní stanov zvolila valná hro-

mada sedmnáctilenný výbor, jemuž postaven v elo Josef Baudiš. jubil,

editel c. k. akademického gymnasia v Praze.

Plán ke zízení stední školy díví v Praze vypracoval prof c. k.

akad. gymnasia F. X. Prusík, jenž vymil gymnasialnímu studiu dívek

pt rok, totiž tyi roky vyššího gymnasia a jeden roník pípravkv,

mající nahraditi nižší gymnasium, pedpokládaje ovšem pedchozí stupe
vzdlání, jakého poskytuje dokonaná tetí tída školy mšanské a doko-

naný trnáctý rok dívího vku. Žádost za zízení takové školy 9. ervna
189(» zemské školní rad podaná byla pízniv vyízena, a hned roku

školního 1890— 91 otevena pípravka, o jejíž umístní a opatení v díví

obecné Škole Svatovojtšské obec Pražská blahovoln se postarala. Do
pípravky pijato 53 žaek z 5G pihlášených. Spolek mezitím se ustavivší

pejal 27. záí vznikající ústav od prozatímného výboru ve svou správu.

Z dvod finanních rozhodl se spolek, že nebude vydržovati všech

pt tíd najednou, nýbrž prvním rokem pouze pípravku, druhým rokem
pouze 1. tídu (vyššího gymnasia), tetím rokem 2. tídu a pípravku,

tvrtým rokem 3. tídu a 1. tídu, pátým rokem 4. tídu a 2. tídu,.

Šestým rokem pípravku a 3. tídu atd.

Dle toho plánvi zahájeno také ve školním roce 1892— 93 vyšší

gymnasium, zízením 1. tídy (quinty). Le tu ukázalo se, že dosavadní

pedprava filologie klassické — totiž jeden roník pípravky -— nestaí,

a proto aby základové latiny a etiny byli bezpenjší, pidán ješt

jeden rok nové pípravce, když tato zase otevena byla pro další školní

rok 1892— 1893. Zmnná tím osnova byla c. k. zemskou školní radou

dne 27. bezna 1892 opt schválena.

Dle tohoto opraveného zpsobu skládá se tedy pípravka ze dvou

roník, jimiž se vdomosti žactva k úrovni žák nižšího gymnasia do-

plují v jednotlivých pedmtech takto:

V náboženství opakuje se prbhem prvého roníku (2 hod.) bibli-

cká djeprava starého i nového zákona, ve druhém pak roníku (2 hod.)
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opakuje se katechismus. Mimo to v obou ronících vykládá se liturgika,

zvlášt vzhledem k rzným dobám roku církevního.

V latin za prvý roník (12 hod. v 1. polouletí, ti hod. v 2. polo-

letí) probírá se uivo I. a II tídy mužských gymnasií. Úkoly Školní dá-

vají se po msíci (od 1."). íjna) co týden; v 1 polouletí na pl hodiny,

v 2. polouletí na celou hodinu. Za domácí práce jsou písemní pípravy
na mluvnické cviivo z cviebních knih Ve druhém roníce (8 hod.)

probírá se uivo III. a IV. tídy mužských gymnasií. Úkoly školní ve

14 dnech na celou hodinu. Domácí práce jak v prvém roníku.

V etin vyuuje se teprve ve 2. polouletí (('» hod. i prvého roníku.

Probírá se tvarosloví jmen až po sloveso. Úkoly Školní po (> nedlích

(od 1. dubna) každých 14 dní. Za domácí práce jsou písemní pípravy
na mluvnické cviivo z cviebních knih. Ve druhém roníku (5 hod.)

slovesné tvary veškery. Úkoly Školní každých 14 dní. Domácí práce jak

v prvém roníku.

V eštin prvého roníku (;) hod.) probírá se uivo III. tídy muž-
ských gymnasií. Úkoly písemní za ti nedle, asem domácí, asem
školní. Ve druhem roníku (3 hod.) probírá se uivo IV. tídv mužských
gymnasií. Úkoly písemní jako v prvém roníce.

Zempis probírá se v prvém roníku (4 hod.\ Opakují se nejdleži-

tjší pojmy z mathematického zempisu Vypisují se díly svta: Asie,

Afrika, Amerika, Evropa; lato se zetelem k rakousko-uherskému moc-
náství, jmenovit k echám, Morav a Slezsku (jako v IV. tíd muž-
ských gymnasií).

V djepise ve druhém roníku (4 hod.) v 1. polouletí podávají se

pehledn ecké a ímské djiny starého vku. Djiny stedního vku se

probírají se zvláštním zetelem k djinám národ slovanských, jmenovit
pak vytýkají se charakteristické momenty z eských djin a jich pomr
k djinám ostatních ástí mocnáství rakousko-uherského (jako v III. tíd
mužských gymnasií) — Ve 2. polouletí djiny nového vku (jako v IV.

tíd mužských gymnasií).

V mathematice prvého roníku (.] hod.) probírá se uivo III. tídy
mužských gymnasií. Ped tím v arithmetice opakuje se zkrácené násobení
a dlení, nauky o pomrech a srovnalostech, V mictví opakují se zá-

kladné pojmy planimetrie. Ve 2. roníku (o hod.) vykládá se uivo IV,

tídy mužských gymnasií.

Ve fysice prvého roníku ('.> hod.) vykládají se všeobecné a zvláštní

vlastnosti tles. Teplo. Mechanika Akustika. Ve druhém roníce (2 hod.)

v 1. polouletí optika, magnetismus,' elektina, ve 2. polouletí z luby
nejdležitjší zákony se objasní pokusy (jako ve IV. tíd reálních gym-
nasií), hled zvlášt k jich poteb pi mineralogii (v quint).

Z nepovinných pedmt zavedeny jsou na ústav nmina (o hod.),

franina (2 hod.), ruština (2 hod.), tsnopis (1 hod.), zpv (1 hod.),

tlocvik (2 hod.).

Ve školním roce I<ít2— lf<\y.> uilo se nmin 55 žaek, franin
l'.t, ruštin 14, tsnopisu 25, zpvu 27. Pro tlocvik nebylo v ústavu
vhodné píležitosti, proto nkteré žaky chodily na tlocvik do tlocvi-
ného spolku paní a dívek pražských.



2B-2

Se strany uitelstva hledí se bedliv k tomu, aby pi vyuování
byly po ruce pedmty, jichž se pítomný výklad dotýká, ke skutenému
názoru. Ovšem pi dosavadní ješt skrovnosti ústavního inventáe bvli

uitelé nuceni opatovati si uebné pomcky ze sbírek soukromých nebo
z ústav, na nichž psobili Pi výkladech pírodopisných upozorováno
asto na pravidla o zachování zdraví.

Sbor stední školy díví neváhal užiti každé píležitosti, aby osla-

vena byla památka vynikajících osob pimenými slavnostmi školními,

jako se stalo pi památce J. A. Komenského a Jana Kollára. Žaky
vedeny až dosud soustavn k poznOání vlasti. O ryzos jazyka eského
peováno s vroucností, rovnž o to, aby se žaky obeznámily s význa-
nými dobami literatury eské a s pedními spisovateli našimi. Po stnách
školy visí pehled djin eských a obrazy eských krajin, Šumavy a

Krkonoš, geologické, národopisné a jiné mapky ech. K poznání Prahy
a okolí pispívaly asté vycházky, které byly až dosud konány do musea,

na Strahov, do Bevnova, Hvzdy, Karlova Týna, Zbraslavi, Valdštýn-

ského paláce a letohrádku královny Anny.

Stední škola díví vydává ke sklonku každého roku výroní zprávu,

která se liší od zpráv jiných ústav tím, že na míst vdeckých pojednání

nkterého lena sboru pedvádí veejnosti práce žaek, jakožto ukázku
duševního pokroku žactva toho ústavu.

K vyuování žaek ve škole získány byly síly jen ty, ktei-é mají

uitelskou zpsobilost pro státní školy stední. Úad paedagogické správ-

kyn zastávala pí. Pavla Maternová. Vzhledem však k disciplin, jaké

vyžaduje ústav jakožto gymnasium, úad tento zrušen, a žaky sveny též

po stránce paedagogické cele sboru uitelskému, jmenovit editeli a

tídním, jak na gymnasiích mužských nebo paedagogiích ženských

. Pro návštvu školy zízena jednotná freqtience. Vyuování trvalo

denn od 8 hod. ráno až do 1
'/o hod. odp. v dob podzimní a zimní.

Od 1. kvtna do prázdnin vyuovalo se od 7 hod. ráno do 12 '

,^
hodiny.

V této tak dlouhé dob vyuovací byla však znanjší respiria, a to po

2. hodin |)estávka JO minut trvající, po o. hodin l5minutová a po

4. hodin oOminutová. V nkteré dny pipadly nepovinné pedmty na

(i. hodinu.

Jest podivuhodno, že žaky, které ped sebou žádné pevné vyhlídky

k praktickému výsledku studií nemají, trvají ve svém úmyslu a v namá-
havých studiích tch v etném potu pokraují. Ze zapsaných do prvého

roníku ó;} žaek prbhem roku Školního ubyly 2, ze zapsaných 50 ža-

ek do druhého roníku odešly v roce 2 žaky. Ve tetím roníku byly

žaky 4l], z nichž odešly 4, takže na konci školního roku 1893 vy+

kazuje zpráva 39 žaek sextanek. Do pípravky vstoupilo ve školním roce

1892/3 dívek 30, z nichž ubylo 5 ped koncem roku, i zbývá žaek
v této tíd 25. V celku vystudovalo letos v Minerv (54 dívek. Z nich

je v Praze rozených 20, na venkov 33, na Morav 2, v Dolních Ra-

kousích 2, v Uhrách 1. Pokud se týe stavu rodi, byly dcery

rolníkv 4, emeslník 4, živnostník a obchodník (!, služebných osob

•9, úedník, uitel, léka a p. 41. K náboženství katolickému piznávalo

se Gl žaek, evangelicko-reformovanému 2, evangelicko-augsburskému 1.
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Mateský jazyk esky byl u G3 žaek, nmecký u 1 žaky. Vkem nej-

starší žaka je z roku 1870, nejmladší pak z roku IHTlt narozené (6).

Nejvíce jich narodilo se roku 1875 (14) a r. 187(3 (15).

Postup klassifikace byl následující: prospch s vyznamenáním vyka-

zuje vvšší tída v prvním roce <52'74"q, ve tetím roce 4:1"03'V„; pilnost

vvtrvalou v prvním roce 43-14"/ , náležitou 52-94, dostatenou 3'92, ve

tetím roce pilnost vytrvalou 35-118, náležitou 38-4G, dostatenou 15-38,

nedostatenou 10'2(). Mravné chování vykazuje v prvním roce známek
chvalitebných 100"/^, ve tetím roce G9-23, uspokojivých 28-20, zákon-

ných 267. V pípravce bylo s vyznamenáním 52"/„, co do pilnosti vy-

trvalé 48, náležité 28, dostatené '2^), nedostatené 4, mravným chováním

76 chvalitebných, 24 uspokojivých. — Školného zaplaceno bylo od žaek
za rok 18'.)3 2001 zlatých

Praktický výsledek studia gymnasialního žaek Minervy po dob
teprve tí let a ped podrobením se zkoušce maturitní nemohl arci býti

dosud mnohý. Ti žaky vnovaly se povolání vychovatelskému, dv pak

sextankv ku konci školního roku podrobily se — majíce k tomu svolení

od c. k. ministerstva — zkouíce z prvých 0ti tíd gymnasialních na c. k.

reálném gymnasii eském v Praze s výsledkem píznivým.

Stední škola díví, vydržovaná spolkem, je sice podnik soukromý,

nicmén podléhá dohledu úad školních; byla stvrzena osnova její od

c. k. zemské Školní rady, jež také normativní výnosy týkající se škol

stedních ústavu dodává, spolu inspekci pi nm vykonávajíc.

eské gymnasium díví dochází pozornosti s mnohých stran, i jest

volno každému, kdo se o ústav opravdov zajímá, školu pi vyuování
navštíviti, jak se to již stalo od nkterýeh hostí z Vídn, Slovenska,

Varšavv a krajan našich z Ameriky. Úelem pak této zprávy jest, upo-

zorniti na naše ženské gymnasium kruhy nejširší a pobídnouti je k pod-

poe: v Halii již již tisíce a tisíce se obtují na vysokou školu ženskou,

na Rusi školy ty již jsou — nebudeme my echové za ostatními národy

slovanskými v otázce pro spolenos naši nad jiné dležitjší.

* Humanitní školství moderní existující ode dvou let ve Francii (pod

názvem renseigiícment secondairc modeme) podniká se zdarem soutž

s lycei klassickými. Jazykm klassickým (mimo základy latiny v nejvyšších

ronících) se tam neuí, ale spisy autor eckých a ímských tou se

a vykládají pomocí peklad. as získaný vnuje se bedlivému studiu

jazyk a literatur moderních Doufá se, že takto bez obtíží grammatických

mládež ducha klassického a význam kultury starovké pro dobu naši

pochopí lépe nežli bylo možno dosud, a pi tom lépe porozumí dob vlastní.

Pi letošních závodech lyceí Paížských (concours général) i pi zkoušce

baccalauréatu (obdobné naší maturit) žáci tchto lyceí moderních osvd-
ili se znamenit, dosáhše nkterých prvých cen a obstávše s vyzname-

náním. Zaátek ten je šastnou pedzvstí do budoucna. Odpor, jenž

proti nové instituci této na stran pedpojatých obhájc studií klassických

byl znaný, dnes umlká, a Školství samo vžívá se znenáhla v oblibu obe-
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censtva francouzského, díve nedvivého. Úspch Školství toho bude

tím vtší, až absolventm jeho všechny druhy studií na vysokých ško-

lách budou stejn pístupny. Dnes stav jeho není ješt rovnoprávný s lycei

j
klassickými ; tžce se nese zvlášt, že absolventi lyceí moderních nemají

' pístupu na fakulku medicínskou a právnickou. Že by znalost jazyk
klassických uschopovala vbec njak ve zvláštní míe k tmto studiím

odborným a byla nezbytným požadavkem, tomu již Molire upímn se

posmíval, a dnes tvrzení takové pece již vážn nemže býti pronášeno,

nechce-li býti anachronismem. Proto stav takový ve Francii dlouho se

udržeti nedá, a zrušení monopolu studií klassických pro právnictví a lé-

kaství bude jen pirozeným a nutným dsledkem zízení lyceí moder-
ních. Pak teprve soutž obojího školství bude se díti rovnými silami

a za stejných podmínek na obou stranách. Není obavy, že by na ly-

ceích tchto formální stránka, ona gymnastika duševní pomocí grammatiky,

o které se tolik asto vykládá, byla zanedbávána, vždy výklad text fran-

couzských a cizích moderních týmiž pednostmi se mže vykázati, ani

že by niveau vzdlání — jak nkteí též se obávali — bylo sníženo.

Práv naopak : Žák bez nesnází grammatikálních a lexikálních snáze

a. úplnji pochopí i ocení Homera, Sofoklea i Horáce a nespokojí se pi
tom úryvky zlomkovitými jako nyní, znalost pak literatur a jazyk mo-
derních i historického vývoje kultury evropské od starovku až na dny

naše zjedná mu názor jednotný, ucelený a opravdové porozumní sna-

hám a potebám doby naší, v níž každý druhý absolvent našich škol

stedních cítí se býti dnes cizincem. Otázka studií klassických stává se

dnes jednou z nejpalivjších a nejnaléhavjších otázek kulturních doby
pítomné v zemích evropských. Rzné pokusy se djí o její rozešení:

z nich reforma Csáky-ho v Uhrách (etina pedmtem nezávazným)

a organisace lyceí moderních ve Francii jsou asi nejzávažnjší. Jsou to

pokusy pronikající k jádru otázky a nespokojující se povrchními forma-

liemi, jimiž naše vrchní správa školská nápravy hledá. Ve Francii samé
humanity moderní jsou mimo to významným projevem ducha, jenž od
let války prusko-francouzské Školské hnutí reformaní tam vbec proniká.

Je to odpor proti upjatému centralsmu a paedagogickému monopolu,

pocházejícímu z dob Napoleona 1., jenž ve své » Universit de Fi-ance«

omezil úkol Školství na výchovu spolehlivého úednictva a vojska, odda-

ného císaství a církvi. Úsilí za uniformitou a uniformováním ve Školství

není u nás ideou tak zcela novou, ale pozoruhodnou výstrahou by mohlo
býti naší správ Školské, že za pomr obdobných ve Yancii se jím ne-

prosplo ani Školství ani vzdlanosti, nýbrž státnímu absolutismu. Školství

a tm, kdo jsou strážci jeho, musí býti dvováno více nežli se dje
u nás a popána volnost, aby v utšeném zápolení rzných smr vy-

chovávacích a vyuovacích nalezen byl konen onen zpsob organisace

školství na všech stupních jeho, jenž by dbal nárok vývojem histori-

ckým oprávnných a vyhovoval nutným potebám a smrodatným snahám
doby pítomné. Uniformita ve školství — o tom se neklame dnes ve

Francii nikdo po trpkých zkušenostech doby nedá\nc — je nebez-

penou svrací kazajkou všeho volného a produktivného ruchu my
šlénkového.



Obzor asopis.

Hlídka literární . 12. posuzujíc nové básn Kaminského ^Mtiži

a ženy, " praví, že autor lehkým svým veršem a brillantním slohem zakrývá

asto obsahovou prázdnotu. Sbírka celkem nezadá pedešlé tvorb auto-

rov, ale neznaí též kroku ku pedu, spíše ztrnutí v jedné form,

v jednom okruhu myšlení a cítní. Skampovým básním „ Venku a doma"

vvtýká se nechutná rozvlánost, jinak jeví se Škampa v uvedené sbírce

básníkem klidným a pilným, jenž smrem i formou své poesie snaží se

zušJechtiti trh literární. Konrádovým „Plaveckým povídkám-' schází

originálnost formy. Konstatuje se, že spisovatel umí vyprávti, že jeho

sloh je vtšinou lehký a plynný, le ve výbru látek ml by býti písnjší,

a chce-li již býti specialistou, ml by rozhodn více studia vnovati kraji

a lidem, jež líí. Klostermannv román ,, V ráji šumavském" má pkné
stránky, napsané skuteným umlcem, jiná díla jeho jsou však cennjší,

zaokrouhlenjší a propracovanjší než tento román. Na konci V2. ísla

pináší Hlídka doslov k uzávrce desátého svého roníku. Vyznává, že

obmezuje se více na instruktivnou kritiku referující. Není dost schopných

spolupracovník pro vdeckou kritiku. Vbec chybjí eské literatue takka

všechny podmínky vdecké kritiky. Není základ, není látky, není upím-

nosti, není samostatnosti — ve všem rozhoduje reklama a móda. » Pi-

znání tato znjí jako obžaloby. Ale je to asi u všech vážnjších asopis
našich stejné: všechny trpí nedostatkem cenných lánkv a studií, samo-

statných rozprav a spekulativních úvah. Pkná literární sta jest u nás

velkou vzácností. Píina je: málo studia, málo samostatného pemýšlení.

Pouhé pemílání cizích názor, hromadní jmen a frasí, bez kritiky, bez

soustední a dslednosti našeho umleckého vzdlání neprohloubí.«

V posledním ísle Kvt promlouvá F. V. Vykoukal o lidové per-

sonifikaci smrti a vyslovuje názor, že starší pedstava smrti je prosta

i hrzy a strachu. U ek smrt byla vyobrazována v podob spícího

1 jinocha neb genia s pochodní k zemi obrácenou, shaslou. Ve starém

Izákon mluvívá se o andlu smrti. V našich pramenech jeví se smrt

jbu jako nevsta neb krásná paní, v bílých šatech obleená, vbec jako

X. zv. bílá paní. Pozdji vznikla pedstava smrti jako kostlivce. Mytho-

logové prý s uritostí vyslovují domnnku, že pi této pedstav spolu-

psobila výstraha kesanská: » Memento mori« — a odtud dkaz, že

tato pedstava je mladší a také obecnjší.
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Lumír 1. pros. oznámil »Na§i Dobu« slovy sympatickými a zejména
vyslovil nadji, že s námi bude možná diskusse vážná a opravdová. Upo-
zoruje nás zárove na lánek v 1. ísle o Smetanovi, jehož zaátek
zdá se mu kivditi tm, kdo u nás o Smetanovi psali. Nemžeme než

objasniti, co autor lánku íci chtl a jak jsme myslili, také dosti jasn
ekl. Úvodní ás našeho lánku o Smetanovi nemla a nemá býti ne-

spravedlivá k nikomu : autor íká, že by rád napsal revualní lánek do
všech podrobností promyšlený, ale piznává se, že tóno nedovede —
nestaví se tudíž nad nikoho ; autor omlouvá se ovšem, že takového lánku
u nás napsati nedovede nikdo — alespo prý nikdo ho nenapsal, a
popud k nmu bylo dost a dost. Je v tom k-ivda? Trváme nikoli;

nebo autor, postupuje, vykládá, na myslí; maje napsati revualní, popu-
lární lánek — »NaŠe Doba« v programu žádá lánky populární —
postrádá monografie o nkterých innostech Smetanových, na p. jak

uil hudb, jak soudil o theorii hudby a t. p., a proto autorovi je tžko
napsati žádaný lánek o Smetanovi celém. » Lumír* uznává, že autor

náš psal o Smetanovi vele — jestliže tedy ml veliké mínní o našem
mistrovi a žádá si (odborné) monografie o rzných innostech Smeta-
nových, neekl tím nic více, nežli že takových monografií není, o tom,

pro nejsou, neekl nieho a jist mu nenapadlo, upírati odborníkm
eským schopnost monografie ty napsati.

Niva (1. . r, 1894) v lánku „O dedinosii" ukazuje na nedo-
statek eských pouných spis. Málo dje se pro popularisování vdy.
Pražští Nmci jsou v tom ohledu ilejší, již ped lety zídili si spolek

ku rozšiování obecn užitených vdomostí. Spolek ten vydal celou adu
laciných brožurek. Universitní professoi, lékai, doktoi práv pispívají

svými pracemi a dovedou se vyhnouti* píslovenému suchoparu uenc
nmeckých.

V . 3. posouzen román K. Karáska „Bezcesí" . Práce ta jako celek

nesnese kritického rozboru. Postrádá hlubšího podkladu djového i jed-

nolitosti. Autor se svými nepatrnými zkušenostmi životními snaží se za-

kryti své subjektivní poznatky objektivními kresbami, popisem nábytku

roztahaným na nkolik stránek, zkrátka žene se tam, kam ješt jeho síly

nestaily. — Pražské motivy Ant. Klášterského pijaty tamtéž celkem

pízniv. Chválí se zvlášt ty básn, které nemohou appellovati na širší

kruh tenástva.

V Osvt . 12, pojednává dr, Fr. Ciihel na základ anglického

spisu Gilmanova o úastenství dlníku v zisku podnikatelském. Souhlasí

s Gilmanem, že podílení dlník ziskem podnikatelským je nejdokonalejší

ze všech dosavadních zpsob mzdy. Dlník obdrží koncem roku krom
'mzdy ješt znaný doplatek, podnikatelé pak nic neztrácejí, ponvadž
dlníci, majíce zájem, aby zisk byl co nejvtší, horlivji pracují, opatrnií

•jZacházejí s pomckami výrobními a tím z pravidla zamstnateli více

\išeth', než co obdrží jako podíl v zisku. Mimo to pispívá zaízení takové

k míru mezi obma stranami. Prakticky provedena byla zásada úastenství

dlník v zisku podnikatelském poprvé r. 1842 od paížského natrae



I

237

a malíe pokoj Leclaira. Týž zemel r. 1-^71. Až do toho roku rozdleno

ibylo mezi zízence jeho, s kterými se dlil o zisk, skoro 2
'/p mil. fr.,

pi tom sám pak zanechal jmní 1,20U.0UU fr., o kterém nejednou se

vyjádil, Že by ho nikdy byl nezachoval, kdyby nebyl dlníkm poskytl

úastenství v zisku. Vedle domu Leclairova, který do dnes trvá, jest ve

Francii ješt pes llU závod, poskytujících dlníkm úastenství v zisku

podnikatelském.* I parlament francouzský se otázkou tou již nkolikráte

zabýval.

Rozhledy v nové své úprav poínají (. 1.) celkovým referátem

o nových eských verších — p. kritikovi (J. Karáskovi) jen Machar z mlad-

ších obstál; pípadn eeno o vlivu Macharov, že Coníiteor »otrávil«

nejmladší pokolení. V posudku Macharových Tristium p. Krejí vidí po

echových Jitních a Nových Písních další krok na poli poesie politické

;

od politické poesie totiž lišiti se má vlastenecká, jež svou nabubelostí

požadavkm nevyhovla.

V '2. ísle píše se o novém literárním ruchu ve Francii a v N-
mecku. Ve Francii Šíí se reakce proti naturalismu. Naturalismus, vy-

cházeje z determinismu, vedl k negativnímu skepticismu, k ztrát víry

nejen v božství, ale i v dobro a mravnost. lovk dle naturalismu je jen

výsledkem pedchozích generací, ddin nadán vlastnostmi a obtížen

nemocemi, vymezivšími pedem jeho dráhu. Nemaje svobodné vle jest

hnán jakoby slepými silami ku pedu, všechno jeho jednání redukováno

na instinkt ; cit a myšlení jsou niím. I držíce se toho názoru, ptáte se,

pro tedy žít, co zde tedy? Život je zlem, nemožno doufati v zlepšení

lidského osudu. Chcete být epikurejci. ale chu k epikureismu zažene

vám každý druhý naturalistický román, takže nemusíte ani ekat na

vlastní kocovinu. Zmítáte se na právo i na levo; ped vámi nedohledný

horizont a pod vámi nezmitelné hlubiny. Proti této iré naturalistické

negaci staví se ve Francii na poli filosofickém t. zv. novokatolictví, novo-

mysticism — smry, jež touží nahraditi skepsi vírou, teba ne urit
formulovanou. Na poli umleckém staví se proti naturalismu Rod a Bourget.

Tento zvláš svým posledním románem »Cosmopolis«. V Nmecku stále

dosud váženo cizí umní víc než domácí. Nejastji vyslovovanými jmény

I jsou tam dnes Zola, ruští a skandinávští autoi. Romány Zolovy mají

' v Nmecku vtší odbyt než v samé Francii, nauky Tolstého a Dostojev-

ského dávají podnt k nejrozsáhlejším rozborm. O posledním dramat
Ibsenov » Staviteli Solmesovi« napsalo se více než o celé pvodní dra-

matické produkci dohromady. Nco podobného vidti i ve svt hudebním.

Jména Mascagni a Leoncavallo jsou ve všech ústech. Smetana razí si

cestu na nmecké jevišt, kdežto sláva Wagnerova Bayreuthu zatím oi-

vidn klesá.

V ásti kritické p. Karásek charakterisuje Kamiuského jako »roman-

tického« pessimistu, emu se má rozumti, že básník je melancholicky

naladn, vlastn bez skuten silné píiny. (Kaminského : Muži a ženy.

Verše humoristické a satirické, V Samotách.) V Mužíkovi kritik si váží

pevnjšího charakteru, živeného poesií anglickou; Fr. S. Procházky

»Blesky na horách* odsuzují se jakožto vzor dotených » vlasteneckých*
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písní. Vrchlický (Bodláí s Parnassu) kritikovi zdá se býti píliš eklek-

tický ; vytýká se Vrchlickému, že nedocenil významu Tolstého, bží o více

než » nevinnou kontroversi, má-li) lovk) kouiti a mže-li bez trestu

píti nápoje alkoholické.* Mokrého » Jasem a Šerem « není Šastná publi-

kace. — Pan Salda rozbírá Fr. X. Svobody nové drama »Útok zisku«.

Úvodem promlouvá o asové krisi dramatické poesie : moderní lovk
je mnohem komplikovanjší než starší, proto hodí se román lépe k vy-

stihování toho bohatého, zejména citov bohatého života vniterního, jenž

svou podstatou mnohých inv ani nepipouští. Pokud moderní lovk
je inný, podléhá vlivm spoleenským, a moderní drama podává reakci

cit proti tmto hromadným vlivm. Shakespeare vypodoboval a znal

vypodobovati individuelní život, silné vášn uritých charakter rek —
dnes jsou typové sociální, nejsou rekové, drama zabývá se tmi spole-

enskými vlivy, jež všechny city jednotlivcovy vyvolávají. Svoboda i svou

novou prací p. Šaldovi potvrzuje vyložené pravidlo.

Svtozor v 1. ísle letošního roníku pináší reprodukci Myslbekova
poprsí Bedicha Smetany, ureného pro foyer Národního divadla. Spiso-

vatel K. M. apek posuzuje tamtéž toto umlecké dílo Myslbekovo, uvádí

upomínku, charakterisující Smetantt. Asi ped 12 lety sedl v zašlé ka-

várn » Staré Slavii«. Kolem se etlo, bylo ticho. V tom náhle starý,

zvuný hlas, svrchovaným hnvem nanejvýš rozechvný, povznesl se z ná-
rožního kouta kavárny a rozléhal se po celém salon. Byl to hlas ob-

starožného pána slabé, zdrcené postavy, prošedlých, dlouhých vlasv a

tuhé Šedé brady. Širokého ela a bledé, utrpením projemnlé tváe s hu-

moristickým týdenníkem vídenským v ruce. Zprvu zdálo se, že zle vadí

se se svým pítelem u téhož stolku sedícím, ale hnvná e jeho platila

vídeskému asopisu, který pinesl njak zvláš raffinovan neslušnou

illustraci. Pán byl úpln hluch a domnívaje se, když jej jeho soudruh

konejšil, že mu odporuje, horlil tím více. V truchlivém sebeklamu, že

ho nikdo neslyší, byl udržován patrnou, tkliv psobící úctou všech pí-
tomných, z nichž nikdo ani hlavy nepozdvihl, ani brvou se neodvážil

hnouti. Za takových okolností seznal p. K. M. apek Bedicha Smetanu.

/A s úžasnou pravdivostí, s pekvapující illusí, jaké nikdy dosud nepocítil,

I pohlédla na táž tvá a vrátil se mu dojem tehdejšího setkání, když

poprvé spatil Myslbekovo poprsí Bedicha Smetany. Vidl na sta foto-

grafií, devorytin, maleb, bust, pedstavujících Smetanu, ale poprvé po-

chopil, co je živé vystižení podoby, co je to podání podobizny duše.
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Naše Doba.

K programu, jejž pedeslali jsme prvému íslu, nemáme co doplo-
vati, ale dovolíme si nkolik slov o tom, jak jej plníme. Dvodem k tomu
jsou nám mnohé hlasy, jež se nám z kruhu našeho tenástva ozvaly.

A z kruh tchto vyslovuje se nám napoád souhlas. Máme o tom milé

svdectví, že se pokusu našemu porozumlo ; abychom se však na vzájem

utvrdili, chceme povdti tchto nkolik slov, elíce nkterým veejným
kritikám.

Vidíme úkol eské revue, t. j. revue pochopivší naše zvláštní lite-

rární pomry, v pelivém vybírání pouující látky a v její spracování pro

ty naše zvláštní pomiy. Nam nebží o to, podávati na rychlo, kde co

nového a zajímavého se naskytne, ale bží nám hlavn o to, aby vážné

otázky asové co nejsvdomitji se podaly. asovými nejsou však vždycky

jen otázky nové a nejnovjší; více rozhoduje smr myšlenkový, zpsob
nazírání, názor o vcech vbec. Že v tom jsme svými a novými, víme,

a to se také uznává. Dnes literát, znající dva ti cizí jazyky, den ze

dne nasbírati mže z francouzských, anglických a nmeckých novin a

revuí hromadu myšlének a fakt; víme dokonce, že se tak dnes od

mnohých dje, sami také všecko stopujeme, ale necítíme toho potebu,

státi se innými leny toho jist dosti etného cechu literát zápiskových.

Nevidíme proto také úkol svj v tom, podávati poád a poád nové

látky a látky hodn pestré a rozmanité. Revue národ, majících znanou
a dobrou literaturu knižní, nejsou nám vzorem; my práv známe naše

literární pomry, víme, co u nás se píše a te, a podle toho postupujeme.

My jsme se na p. nešrítili hned v prvním ísle pinésti peklad
lánk, jejž jsme pro naše pomry pokládali za užitený; oekávali jsme,

že se nám to bude vytýkati, ale také jsme oekávali, že se tomu pece
jen porozumí, a porozumlo se tomu.

Také vyslovena pochybnost, že prý nejsme si jisti o svém pro-

gramu, proto že jsme si jej ustanovili jen »zatím«. Nikoli! Jsme si

:0 svém úkolu velmi jasni a víme velmi dobe, co chceme; »zatím« však

i dosahujeme úkolu svého tím, co práv podáváme, totiž pouze pti-
' archovým msíníkem rozvrženým na uvedené v programe oddíly. Pe-
jeme si sešit ptiarchový rozšíiti na sešit objemnjší, abychom pak

' mohli pidati i více látky a nové ješt oddíly. K tomu konci potebu-

jeme podpory spisovatel a obecenstva; »Naše Doba« spoléhá jen na

svou práci, a smíme íci již dnes, že se naše práce uznává. Proto své

odbratele a píznivce žádáme, aby nás podporovali, prosíme, aby aso-
pis náš všemožn a všude rozšiovali. Tím bude nám možná poád
podávati víc a více.

Za podporu a uznání, které se nám již s tak mnohých stran do-

stalo, srden dkujeme.

Redakce a vydavatelstvo.
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Školství Y cizin.

Napsal Dr. Fr Drtina.

Charakteristickou zvláštností ducha anglického jest, že v upííliš-

nném konservatismu lpí asto na formách starobylých — když

je byl díve vyplnil obsahem novým, ryze moderním. Zvláštnost ta nej-

typitji jeví se snad ve školství anglickém Starobylé, omšené kolleje,

pestrá roucha universitních hodnostá, zastaralé obadnosti pi všech

výkonech a slavnostech školských s recitacemi básní latinských a

eckých i frásovitým enním, soudní pravomoc a policejní dozor

nad studentstvem v bezvýznamných malichernostech, to nkteré

dkazy, jak utkvle v Anglii lpí se na tradici a jaká úcta aspo
zevn chová se ke všemu zastaralému. Zvlášt v život universitním

jest v Anglii ádný kus stedovku v plné neporušenosti na naši dobu

dochován. Avšak v zastaralých tch zdích koUejních prese všechny

zbytky starých zvyklostí žije mládež rozumjící dob své ijejím potebám
a pipravující vážn tlo i ducha k pozdjším úkolm životním. To
spatiti již možno na stedních školách anglických, z nichž vynikají

zvášt kolleje v Etonii, Harrow, Rugby, Wellingíomi atd. Spoleným
životem kollejí anglických je podmínno, že tyto nemohou býti ústavy

výhradn vyuovacími — jakými stední školy naše v pední ad
ovšem jsou — nýbrž pipravují spolenost mladých lidí svému dozoru

svených k práci a životu, námaze a boji. Celý smysl výchovy

anglické od toho pesvdení vychází, že není nutno mozek mládeže

peplovati nesouvislými vdomostmi, ale tužiti že dlužno záhy po-

vahu jinochovu a s celým jeho názorem životním slouiti prosté ale

význané heslo ^Be a inan^ (bu muž). — Vnitní organisace tchto

anglických stedních škol, z nichž mnohé jako Etonská nebo West-

minsterská datují pvod svj ze stedovku, je dvojí v podstat:

chovanci bu bydlí spolen pod pímým* dozorem kolleje samé a

NAŠE DOBA I., 4. 16
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jejího editele, aneb jsou ubytováni v boarding-hoiises, jichž je pi

každé kolleji více a které jsou vesms spravovány od jednotlivých

professor, jimž i penžný výtžek znaný z toho vybývá (aspo

800 liber šterlink do roka). V tchto boarding-houses je pobyt sice

dražší, ale jimi práv nejlépe mohou býti sloueny pednosti života

rodinného s výhodami bytu spoleného v užším ovšem kruhu. Každá

z tchto kolleji má své djiny, ale i vlastní organisaci, není v nich

jednotného plánu uebního ni methody dle šablony pistižené, po-

necháno s dostatek volnosti rozvoji individualnému. S tím ovšem

souvisí závadná okolnost, že vzdlání intellektualné je na rzných

koUejích podstatn odchylné. Za to však s mnohem vtším zdarem

se vskutku vychovává. Volnou samoinností podporuje se zajisté

vývoj charakter uvdomlých a pevných, vysplých pro život spo-

leenský a povinnosti obanské. —
Jak na stedních školách anglických samoinnost žák a volná

jich soudnost se podporuje, toho dkazem zvlášt patrným jest, že

žáci i na stedních školách seskupují se v i>debating societies<i., malé

to parlamenty, v nichž studenti zvykají volným úvahám o otázkách

denních i dovednosti v enní a veejném vystupování vbec. A o ja-

kých látkách se tu mluvívá! Hiibne?- ve svém cestopise vypravuje

kdesi, že v jedné kolleji anglické v Indii chovanci za pedsednictví

svých anghckých uitel rokovali o otázce, nebylo-li by Indii lépe

zbaviti se nadvlády anglické. j-Debating societies« ovšem nejvíce

rozkvetly na staroslavných universitách Oxfordské a Cambridžské.

Oxfordská spolenost, založená r. 1819, má skupinu vlastních velikým

nákladem vystavných budov se vkusným parkem a poskytuje stu-

dentským svým lenm všeho pohodlí nejnádhernjšího anglického

klubu. Ba v krásném parku jejím i parlament je vystavn — vrné
' to napodobení anglické nižší snmovny, v nmž mladí a nadjní

Oxfordmeni každý tvrtek za pítomnosti velmi etných hostí, na

plujících galerie rozsáhlé budovy, diskutují nejpalivjší denní otázky

s volností, jež by za našich pomr pravým híchem byla. Všechny

zv^yklosti a obadnosti života parlamentárního jsou zachovávány

s minuciosní vrností. ísti ei není dovoleno. Pedseda zahajuje,

ídí i zakonuje schzi a o pedmte píštího denního poádku musí

se vždy shodnouti s vdcem opposice. Schze koní se vždy hlaso-

váním, jehož výsledek od celého shromáždní s napjetím bývá oe-

;káván. Ba jednotliví studenti zastupují na oko urité okresy a tlu-

nioí takto pání svých voli. Je to skutený parlament v miniatue.

Stny zdobeny jsou podobiznami slavných státník a eník, kteí
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2de vlastn položili základ své velikosti. Zvlášt vynikající z bývalých

Oxfordmen je Gladstone. O povaze tohoto studentského parlamentu

j
nejlepší obraz podají otázky, o kterých v posledních létech v Oxforde

•bylo rokováno a hlasováno: Odlouení církve a státu (pijato). Emanci-

pace žen je žádoucí (zamítnuto). Socialismus dlužno schvalovati

(zamítnuto 34 hlasy proti 3). Volnost tisku budiž omezena (pijato).

Spalování mrtvol se odporuuje více nežli pohbívání (pijato). Sn-
movna lord potebuje roformy (zamítnuto). Zdanní starých mlá-

denc (pijato). Vegetarianismus se odporuuje (zamítnuto). Ve Francii

budiž zavedena monarchie (pijato*. V tom zajisté je veliká ped-
nost anglické povahy, že rznost mínní nepsobí nepátelství, a pe-
svdení druhého vždy se ctí. Pednostem tmto však práv od

mládí navyká mládež hned ve škole stední nastínnou organisací

debatovou. Každý má své pesvdení, a ani otec neoktrojuje vlast-

nímu synu, jakých názor o njaké vci má se pidržeti. Tak vy-

slovil se jeden otec Iran: »Mj hoch je home-ruler, zbožuje Glad-

stonea — ale já ho nenávidím*. Orgánem tchto studentských spolk
jsou asopisy pod názvem -"Reviexvi- aneb »AIaga:;in<' jimi vydávané,

kde i zprávy o debatách bývají uveejovány.

Vedle tchto spolk seskupují se anglití studenti na stedních

i vysokých školách ve kluby, zejména athletické, vždy uritému sportu

výhradn vnované. Ze stedních škol katolických v Anglii vynikají

ob kolleje jesuitské v Bcauinont(^ a Stonyhorsht . V celém zízení

jesuité uinili tu velmi závažné ústupky anglické svobod individuáln.

Pirozen ád sám nemá té písnosti, utkvélosti a strohosti jako na

pevnin; kdo do nho vstupuje, nepestává nikterak býti Anglianem.
Zvlášt se chválí všeobecn preventivní jich smr zmravovací.

;
Universitám anglickým právem vytýká se jich výlunost. Bohatí

•a urození mají toliko pístup. Napraviti tento stav beze zmny cel-

kové organisace dlouhými léty jaksi posvcené, to úel wiiversitní

cxtcnse v posledním desetiletí pokroky zvlášt utšenými se vy-

kazující.

Úkolem instituce této jest uiniti vyšší vzdlání pístupným též

tídám mén majetným, vrstvám stedním a dlnickým. Universita

má sestoupiti .sama k lidu, když lid nemá pístupu k universit.

Školství obecné utšen v Anglii zkvétající a velmi etné ítárny

veejné v mstech anglických byly již jakousi pedzvstí universitní

extense. Poátek byl uinn r. 1873 universitou Cambridžskou ná-

vodem Janiese Stuarta. Úspch tam docílený vedl r. 1876 k zalo-

žení spolenosti Londýnské a r. 1878 Oxfordské. Poslední teprve

16*
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r. 1885 chopila se energitji díla a dnes vedle Cambridžské docílila

úspch nejznamenitjších. Po ní zízena pro okolí Manchestru spole-

nost závislá na Victoria university. Ped temi léty konen tyi uni-

versity skotské utvoily spolenost podobnou, k níž se pidružil spolek

pro Irsko. I v amerických státech sjednocených píklad tento universit

anglických nalézá následování ; officielní dotazy pak po celé organi-

saci došly prý z Francie, Indie i 'Austrálie.

Vyslanci jmenovaných universit poádají v jednotlivých mstech,

jež za stediska universitní extense byla zvolena, adu pednášek
z uritých obor vyššího vzdlání, podávajících soustavný celek.

Zvláštní sekretái v jednotlivých mstech ustanovení mají péi o ve-

škeré pípravné práce, jsouce v stálé/^souvislosti s výborem ústedním,

a ve srozumní s ním stanoví as i místo pednášek.

Pednášky konají se ve lhtách týdenních neb trnáctidenních.

Jeden bh skládá se z G— 12 pednášek. Tiskem k nim vychází

zvláštní syllabiis, obsahující nástin a rozbor každé pednášky i se-

znam píruních knih pedmtu se týkajících. Ve spolku Oxfordském

pednášející piváží zárove píruní knihovnu, obsahující 20—30 knih,

jichž v pednášce se dovolává a které bu poslucham jsou pj-
ovány neb na nkterém veejném míst k volnému použití vyloženy.

Pednášky jsou každému pístupny, toliko však posluchai ádn
zapsaní a zkouškám podrobiti se hodlající, nazývají se •»stiidents<ii.

,Po pednášce každé opustí volní posluchai místnost, a následuje

;s ostatními praktické cviení, pi nmž pednášející vc znovu vpo-

; drobnostech probírá, k dotazm odpovídá, vci nesnadné a nejasné

lépe vysvtluje a takto vstupuje v osobní styk s posluchai. Mimo
to ohlásí pednášející nkolik otázek pedmtu se týkajících, o nichž

ádní posluchai písemné stati jsou povinni poštou mu zaslati. V nej-

bližší hodin pednášející posuzuje odvedené práce a iní o nich

své poznámky a pozorování. Ti, kdo prací tchto a cviení se inn
úastnili, jsou pipuštni ke zkouškám, jež v mst samém za dozoru

university pak se konají. Zkouší zvláštní examiner universitou zplno-

mocnný, nikoli tedy pednášející sám. Jména approbovaných zkou-

šenc jsou pak v místních listech uveejována a dlí se ve tídy

dv, vyznamenaných a prost approbovaných. Kdo nejlépe obstojí,

bývá mimo to zvláštní cenou vyznamiCnán. Úkolem zmínného ústed-

ního výboru jest poskytnouti místním stediskm universitní extense

schopné docenty i zkušební komisae. Nejvtší ást pednášek koná

se ovšem v dob zimní od záí do dubna, rozdlené vánocemi ve
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dv ásti. Vlastní organisace, t. j. práce pípravné i sestavování zpráv

za období uplynulé, jež úkolem jest ústedního výboru, dje se

v lét. Docenti sami jsou dvojího druhu: stálí, kteí služby své cele

universitní extensi vnují a v ní také životní opatení nalézají, a do-

asní . provisorní, vtšinou starší studenti, kteí schopnost svou

nižšími hodnostmi akademickými prokázali. Nejvíce vynikají horli-

vostí i dovedností R. G. Moulton v Cambridži a W. Hudson Shaw

v Oxforde. Neteba pipomínati, že takovéto koovné uitelství je

práce drsná a velmi obtížná. Pednáška s pipojeným cviením trvá

vždy aspo 2 hodiny, pednáše jest každého dne na jiném míst

(výteným a rychlým spojením na anglických drahách jest nesnáz

tato ovšem valn zmenšena), mimo to však náleží mu opravovati

písemné práce, jichž poet týdn až ísla 200 dosahuje.

Za to však obtížná innost tato ukazuje i svtlé stránky : bystrý

pednáše vniká snadno v život spoleenský, stýká se stále s novými

lidmi, a ježto v obecenstvu anglickém pro universitní extensi je na-

dšení všeobecné, tší se všude pijetí v neobyejné míe vlídnému a

pohostinnému. Píjmy docent tchto dosahují nejvýše 500— 600 liber

šterlink ron. Všechno úsilí nyní smuje k tomu, by práce, jíž

se oddali, byla jim usnadnna a postavení hmotné zlepšeno. Rozsah

universitní extense nejlépe znázorníme potem pednášek : v r. 1889

až 90 bylo poádáno ve skupin Oxfordské 148 cykl, v Cambridžské

l'^5, v Londýnské 107, ve Victoria-University 7, úhrnem 387 cykl,

z nichž prmrn každý ítal 10 pednášek, tedy úhrnem vykonáno

3870 pednášek za jedno období. Poslucha bylo toho roku ve

skupin Oxfordské 17.904, v Cambridžské 11.301, v Londýnské

10-982, ve Victoria-University asi 910, tedy asi 41.097 poslucham
bylo umožnno ve krátkém jednom období vyššího vzdlání nabyti.

Zkouškám se podrobilo s úspchem 4300 ili více nežli 10% všeho

posluchastva. Pi tom teba ovšem uvážiti, že znanou ást poslu-

chastva tvoí dosplí, usedlí obané, kteí nemají žádné píiny, by
ke zkouškám se pihlašovali. Docent roku toho bylo ve skupin
Oxfordské 24, v Cambridžské rovnž 24, v Londýnské 30. Od r. 1^90

celý ruch se vzmohl velmi utšen, a rzné novoty jsou zavádny:
tak staly se zdárné pokusy v poádání pednášek i v dob letní,

posluchai zizují spolky, jednotlivá sousedící msta sestupují se ve

vtší celky, v sídlech universitních konají se sjezdy spojené se sou-

stavnými pednáškami atd. Pi tom vyvíjí se celá literatura universitní

extensi vnovaná, vydávají se vhodné uebnice, zakládají asopisy,

z nichž Londýnský msíník » University cxtension jo7(r7ial< a
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Oxfordský » The Oxford imiversity exte7isio7i gasette«- pinášejí nej-

lepší zprávy o celém hnutí.

Bylo by zajímavo podati historickou studii o vzniku a vývoji

tohoto pozoruhodného hnutí a pi tom míti zetel k pomrm našim.

Ani na fakultách a vysokých školách francouzských, kde veejné

pednášky jsou zdarma širšímu obecenstvu pístupny, ani na univer-

sitách nmeckých, kde rovnž veejné pednášky (jako na Berlínské

universit) v dob veerní širší kruhy zpsobem pístupným o po-

zoruhodných výzkumech a pravdách vdeckých pouují, nejeví se

poteba njaké universitní extense v té míe, jako by snad u nás

žádoucí se zdála Ba ve Francii mají dva znamenité ústavy — CoUge
de France a Museum histoire naturelle, — na nichž nejslavnjší

uenci výzkum.y své se širším obecenstvem sdlují. Vysoké školy

naše sledují píliš jednostrann výluné vdecké odbornictví aneb

mají cíl toliko professionelní, pipravujíce studenty sob svené ke

zkouškám k uritým životním povoláním potebným. Naproti tomu

u nás styku university se širším obecenstvem není. V novjší dob
ujal se práce u nás Pednáškový spolek — le prostedky jeho nejsou

dostatený, a pednášky jím konané podléhají možným zmnám i ná-

hod nemajíce žádoucí soustavnosti. Nebylo by však možno, aby na

universit (v pední ad ovšem na fakult filosofické) aspo za zimního

semestru konaly se pednášky, do nichž by snad za nepatrné zápisné

každý ml pístup, nebylo by možno, aby pi museích našich zaízeny

byly soustavné výklady o pedmtech v nich uložených, nemohla by

i eská akademie aspo finann pednášky veejné podporovati

Prospch z toho byl by pro nás znaný jak po stránce intellektuelní^

tak zvlášt mravní; universita vedle svého vdeckého úkolu plnila by

i dležité poslání národní a vymanila by se z oné výlunosti, jež

iní ji »vrstvám nižším« nedostupnou.*) —
Studentstvo anglické ukazuje smysl soustrastný s nejnižšími

vrstvami spoleenskými. Dkazem toho výmluvným je Toynbee Hall^

spolek to studentský, usilující o zlepšení bídy v povstné Londýnské

tvrti Whitechapelské a šíení osvty v nejnižší a nejchudší tídy

lidové. Zízení spolenosti této jest originální: ve stedu lidu nej-

chudšího a mravn vtšinou pokleslého bydlí lenové spolenosti,

hlasatelé to evangelia sociálního a takto zjednavše si stykem osobním

*

*) O universitní extensi anglické nejlépe lze se pouiti ve spisech: H. J.

Mackinder a M. E. Sadler University-Extension has it a future ? Londýn 1890.

R. D. Roherts Eighteen years of unive*rsity extension Cambridge 1891.
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{ dvru a oddanost nebožák tch, pomáhají jim hmotné z bohatého

majetku, jímž spolenost vládne, a povznášejí je mravné. A filan-

thropického tohoto poslání úastní se inn práv studenti anglití

V ústední místnosti spolku v Commercial street v Londýn konají

se pravideln odborné pednášky pro chudý tento lid. Takto Toynbee

Halí stává se stediskem nejdležitjším všech snah smujících

k povznesení chudých vrstev Udových po stránce rozumové i mravní.

V poslední dob i o reformu školství obecného má spolenost tato

pilnou péi. —
Stesky na petížení žactva v Anglii nebývají tak asto slýchány

jako na evropském kontinentu. Odpomoc patrn i u nás by se

získala horlivjším pstním a sílením vývoje tlesného práv po

vzoru anglickém. Po této stránce ducha, jímž školství anglické se

ídí, nejlépe charakterisuje snad výrok Rousseauv: >Cím tlo je

slabší, tím více porouí, ím je silnjší, tím více poslouchá*. Ovšem,

v Anglii výchova fysická a výcvik tlesný umožnny jsou hlavn

existencí bohat nadaných kollejí, ve kterých žactvo jednotné správ

je podrobeno a všech prostedk pro výchovu tlesnou má s do-

statek. Jen silný duch v tle silném a zdiavém dovede statn eliti

vší námaze rozumové se studiemi spojené. Školská gymnastika po

vojensku upjatá málo prospívá; teba je volnosti, ruchu, samostatnosti,

rozmanitosti. První místo z tlesných cviení anglických na školách

obvyklých náleží vcslováiii ; ale i pkné hry anglické, v zim foot-

ball, v lét cricket nebo laivn-tcnnis na školách mly by býti p-
stovány.

V Anglii razí si dráhu pesvdení, že velké msto nedobe se

hodí za sídlo velkých ústav vzdlávacích. Proto v nejnovjší dob
vysthovaly se z Londýna dv staroslavné koUeje: Westmínsterská

a Charterhousská. Vzrstem velkých mst i obtíží naznaených bude

pibývati, i není divu, že i jinde pokusy o umístní škol stedních

na venkov, ve volné pírod, se djí; pipomínám jen joachí»is-

thalské gymnasium u Berlína a lycce Lacanal ve Sceaux u Paíže.

Anglický zpsob výchovy v novjší dob došel zvlášt ve Francii

zasloužené a bedlivé pozornosti. Do nedávná i tam o fysickou vý-

chovu mládeže málo bylo peováno.

Školství na mnoze Napoleonem vtištn byl ráz klášternický a

kasárnický. Zvláštními pomry francouzskými jest odvodnna poteba



248

internátu v lyceích i kollejích se všemi pknými i stinnými jeho

stránkami. Mechanismus duchamorný, byrokratismus upílišnný, ne-

dostatek schopného uitelstva, ustálená rutina — to vše zbraovalo

ádnému postupu vyuovacímu dle jednotných plán, a na reformy

po stránce výchovy íysické dlouho nebylo pomyšlení. Obrat jako

ve školství vbec tak i zde stal se po válce prusko-francouzské.

Duchové nejušlechtilejší poali peovati o povznesení a zvelebení

zanedbaného školství. Stavny nové nákladné budovy pro pední

lycea, pi nichž nedbáno nijak šetrnosti jinde obvyklé, ale se štdrostí

nejvtší povolovány summy ohromné, jen aby vyhovno býti mohlo

všem požadavkm zdravotním. V posledním desetiletí všude vzrostly

nádherné paláce budov stedních škol, o jakých, kdo u nás zbdo-

vané pomry zná, ani sníti si nedovolí. Pipomínám jen velkolepá

lycea Bnffonovo a Voltairovo v Paíži, Janson-de-Saillyho v Passech

a Lacanalovo s rozkošným ohromným parkem ve Sceaux u Paíže.

Nejen však kruhy oíTicielní ujaly se reformy školské s horlivostí

všeho uznání hodnou, nýbrž i jednotlivci seskupovali se ve spolky

a zakládali ústavy stední samostatné, které zavádním nových me-

thod vyuovacích a vychovávacích dalším pokrokm statn by razily

dráhu. Tak vznikly povstné ústavy Ecole alsaciemie a Ecole Monge

v Paíži. Zejména pak škola poslední obsahující nejen pípravku,

nýbrž všechny tídy lycea a pipravující chovance své k bacalaureátu,

naší maturit obdobnému, aneb jiným pijímacím zkouškám na rzné

vysoké školy odborné, dobyla si velikých zásluh o povznesení fy-

sické výchovy mládeže. Pstuje se tam nejen tlocvik systematicky

po zpsobe nmeckém, nýbrž dbá se zvlášt o volný výcvik a pohyb

tlesný zavedením pravidelných her školských v blízkém lesíku

Boulognském. Tu pak zejména povstné hry anglické ve volném

vzduchu byly zavedeny a horliv pstovány. V ele ústavu dosud

je zasloužilý zakladatel jeho Mr. Godart. Vedle nho hlavním šii-

telem myšlénky vychování fysického na stedních školách je P. Cou-

bertin, spisovatel knihy yLéducation anglaise en France <í (o výchov

anglické ve Francii, Paíž 1889). Proti stálým steskm o petížení

duševmm mládeže tvrdí s pevným pesvdením : Nebude petížení,

|budete-li peovati o tlesný vývoj a utužení jeho. Chcete-li zbystiti

'ducha, tužte nejprve svaly. Proto cestuje po Anglii a Americe, sbíral

cenné zkušenosti o athletice v tchto obou zemích a vrátiv se do

Francie, i)ispívá úinnou pomocí k utvoení komitétu pro výchovu

fysickou. Zavádním cviení tlesných usiluje družstvo toto zpsobiti

'v žactvu stedních škol více energie, vytrvalosti, samostatné soudnosti
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a nebojácné podnikavosti. V krátké dob na to pidružila se k to-

muto komitétu hlavn psobením ady lánk Darylem v »Tempsu«

uveejnných liga národní, jež dnešního dne honosí se znaným
zdarem opravných snah svých a jednotíc ve stedu svém nejupím-

njší pátele mládeže a školství, poádá každoron v kvtnu v Paíži

povstné lendity (závody) v lesíku Boulognském, jichž úastní se

žáci všech lyceí Paížských. ]\Inohé z návrh Coubertinových, zvlášt

výchovy tlesné se týkajících, jsou dnes ve Francii již provedeny.

S drazem zvláštním usiluje Coubertin o to, by na lyceích Paížských

byly zaízeny literární spolenosti žactva po zpsobu anglických de-

bating societies, jak jsme je výše popsali, jakož i aby pi každém lyceu

byly upraveny pracovny, v nichž by mládež cviila se v runích

pracích a výkonech emeslných, konen by vhodn mládeži mohla

býti poskytována píležitost osvdovati snahy íilanthropické spol-

ením njakým, napodobícím onen anglický Toynbee-Hall.

Veejnost francouzská vnuje dnes fysické výchov mládeže péi

všestrannou. Jmenované komité, liga i zvláštní komise v ministerstv

vyuování ustavená, piln starají se o výcvik tlesný. U nás všechna

pée této stránce vnovaná má bohužel ráz toliko theoretický, a vc
výchovy fysické trpí velmi citeln neblahými pomry stedních ústav

našich. In concreto za smutných pomr našich, kdy naprosté šetení

penzi je nejvyšší maximou, nedá se pi nejlepší vli nic zdárného

podniknouti.

Jako všude, tak i v oboru školství jest Amerika zemí stálého,

nedokoneného vývoje, není tam onoho utkvlého, konservativního

klidu, který v našich zemích nalézáme, stálý je ruch, vývoj, postup ku

pedu. Rádn organisovaných stedních škol se v Americe nedostává.

Kdežto školy obecné jsou na vysokém stupni — zovou seý7iblic schools,

názvem to v Anglii školy stední oznaujícím — a v poslední dob
i v Evrop zízení jich bedliv je studováno, nemají školy stední nijaké

jednotné organisace. Všeobecn zovou se Ingh schools, a pedním jich

úkolem bývá pipravovati k pijímací zkoušce na universitu. Tento ne-

dostatek zprostedkujících škol mezi obecními a universitami jest asi

nejvtší vadou školství amerického vbec. Pozoruhodnou zvláštností

jsou americké BusÍ7iess-colleges, školy to, ve kterých žáci prakticky

beze zbytených theorií pipravují se k povolání obchodnímu. Uvnit

jsou upraveny rzné kanceláe obchodní, bankovní, poštovní, tele-
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igrafní atd. . . . a pod vedením professora provádjí se tu na oko
všechny nejrozmanitjší a nejsložitjší manipulace obchodní. Ba
jednotlivé tyto koUeje mají vzájemné obchodní fingované styky a

asto i skutené poštovní a telegrafní spojení si vydržují. Takto za-

jímavá sms pravdy a fikce dodává celému zízení velikého pvabu
a pro život praktický je dojista dosahu nedocenitelného. Tento

zpsob udržuje v jasném vdomí ojedinlá, avšak dležitá data, která

by pi pouhém theoretickém výklad zajisté brzo vymizela. Žáci

pirozen stídají se tu postupn ve vykonávání rzných funkcí, aby
každý vše dobe poznal a pochopil. Korespondence dje se rz-

nými jazyky, a žák za tchto okolností s úsilím mnohem vtším
osvojuje si cizí ei, nežli když bez pímého, praktického upotebení

musí se probírati suchopárnými pravidly grammatickými neb bez-

duchými vtami uebnic školských. Takovýchto business-coUeges

ve Spojených státech amerických ítalo se roku 1888 222 s 1219

professory a 57.675 žáky. Mimo to na 19.000 student navštvuje

pednášky obchodní, konané pi rzných školách stedních i na

universitách.

University americké jsou úpln organisovány dle zpsobu an-

glického. Záležejí rovnž z více koUejí, ve kterých studenti bydlí.

Není tu však oné výlunosti a omezenosti na kruhy nejbohatší a

nejurozenjší, jako v Oxforde nebo Cambridži nalézáme. Celé zízení

je mnohem demokratitjší. Tím se vysvtluje, že akoli pohodlí je

rovnž dokonalé (každý student má 2—3 pokoje výhradn pro sebe),

výlohy roní nepesahují nikdy 400U frank. V Anglii je život stu-

dentský znan dražší. Studenti dle ty let studijních dlí se na

freshfnen^ sophomores, iuniors a seniors. Pi každé universit je kaple

i a rozsáhlá, prakticky zaízená knihovna. Ze i v Americe ve školách

(sportm a hrám volným pée zvlášt svdomitá se vnuje, neteba

podotýkati. Kdežto však Anglie zachovala neporušený svj systém

výchovy tlesné, bylo v Americe pijato mnoho z upjatého, vojensky

reglementovaného tlocviku nmeckého. Mezi obma smry je stále

tuhý spor o pedáctví. Vedle spolk athletických seskupují se i v Ame-
rice studenti v Debating societies.

Nejstarší a nejznamenitjší universita americká jest Harvars
University v Cambridži. Vznikla v polovin XVII. století. Zakladatel

její JoJm Harvard byl odchovanec universit anglických a položil

základ odkazem svým k první kolleji, ke které brzy další dary a

odkazy jednotlivc se pidružily. S poátku podporoval ji též stát
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MassaLh/íscííský, ale od r. I(š(i5 má úplnou samostatnost a nezá-

vislost. Z mecenáš jejích vynikli zvlášt Abbott Laurenct\ zakladatel

fakulty vdecké, a George Peabody^ jenž vnoval jeden million na

zízení musea universitního, po nm pojmenovaného. Dnes páí se

roní dchody university Harvardské na 722.000 dollar. Universita

ítá nyní na ISUO student, o správu její starají se dva shory: Cor-

poration^ složená z pedsedy a pti len, a board of overscerSy

který ítá oO len na šest let volených od diplomovaných len
university. Udlování hodností akademických a pée o disciplinu

náleží výbont akademickému, složenému z professor. Zajímavo je,

i že diplomy rzných hodností akademických nejsou výsledkem zkou-

1 šek za jich dosažením konaných, nýbrž vysvdením o samostatném

víceletém studiu a prokázaných pracích vdeckých.

Významem svým nejblíže k universit Harvardské druží se

universita Yale, založená r. 1701 v mst Neií> Haven. Nádherné a

nákladné budovy její v potu 22 tvoí pro sebe samostatné msto.

Skládá se z pípravné školy stední se 4 tídami (v literární a v-
decké sekce rozdlenými), jež jest obdobná našemu vyššímu gym-

nasiu, z fakulty právnické, lékaské, bohoslovecké, filosoficko-literární,

vdecké (škola Sheffieldová) a školy umlecké. Fakulta právnická

je tu umístna v paláci justiním, a studenti mimo theoretické ped-

nášky odbývají si tu zárovei soudní praxi ; zaízení velmi výhodné,

obdobné ostatn se zvyklostí i jinak všeobecnou, by fakulty lékaské

byly ve styku s nemocnicemi. Zvláštní stolice jsou zízeny pro e-
nictví soudní, jakož i pro vdu politickou a sociální.

Knihovna Yalské university ítá ria 2O0.0O0 svazk. Každý má
volný vstup a dle poteby mže bráti si knihy bez jakéhokoli opo-

vzení u dohlížejících orgán. Život spolkový je mezi studentstvem

velmi vyvinut. Universita Yalská vydává 15 asopis, mezi nimi n-
kolik list denních. Uitelských sil je na celé universit 180, stu-

dent 1900.

Pvodem svým zajímavá jest Cornellská universita v Ithace.

Zakladatel její Ezra Cornell byl sefmade-man v plném slova smyslu

Prací vytrvalou nabyv ohromného bohatství, užil ho, aby jiným

zjednal to, eho sám pi sob nerad postrádal — vzdlání. Jím vil,

že bída a zlo mohou býti odstranny ze spolenosti lidské. Ustanovil

si, že založí universitu — pro chudé. Stát New-Yorský vnoval pdu,
Cornell 2,500.000 frank. Tak vznikla Cornell University, a v elo

její postaven dvrný pítel a rádce Cornellv Andrezv Dickson Wliite.
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Vymínno, že vyuovati bude se zdarma. Sešlo se se všech konc
svta student na 800, mezi nimi mnoho uprchlík ruských, srbských

a bulharských. » Nikdy, « pravil prý jeden z professor, » nebylo po-

hromad tolik lidí rznorodých ode dne, kdy Romulus konal pe-
Wídku prvou tch, kdo s ním zakládali Rím.« Pi první zkoušce

pijímací polovici kandidát bylo nutno zamítnouti. Dnes — po 25

letech — ítá universita Cornellova 1400 student bydlících v nád-

herných kollejích. Z velkého jmní, jímž je nadána, mže krýti i vý-

lohy student, takže život tchto proti jiným universitám americkým

a anglickým je nepomrn levný. Celkem nepesahuje roní úhrnné

vydání 1500—2000 frank. Pod dozorem a vedením 94 professor

pracuje se tu velmi vážn a svdomit.

Zvláštností universitního života amerického jsou tajné spolenosti

ecké. Název pochodí odtud, že oznaují se poátenými písmeny

eckého hesla, jež za své pijaly. Tak v Bostone jedna zove se AM*^
jiná Xr. Zraí se v tom jasn náklonnost Amerian pro vše, co

íje tajemné. Poet len takové spolenosti bývá velmi omezen,

12 —15, pátelství však, jímž mezi sebou jsou spojeni, bývá doživotní.

Vlastního tajemství jich však nesnadno se dopíditi. Jsou to jakési

temperance-kluby, v nichž nepipouští se pití lihovin.

University americké jsou vtšinou založeny a nadány od boha-

tých, obtavých jednotlivc.*) Nejnovji byla založena v Californii

• Leland Standford Jíinior University. Pohnutka, jež zpsobila její

založení, je nad jiné dojemná. Bohatí manželé Standfordovi ztratili

náhlou smrtí jediného syna, miláka svého. Památce jeho zasvtili

celé své jmní v obnosu 30 million dollar a vnovali je na za-

ložení university pro šastnjší syny svých spoluoban. S dobro-

inností nadšených jednotlivc závodí státy americké. Každému
státu, jenž stane se lenem Unie, zákonem je piena velká dotace

territoriální, jejíž prodeje nebo dchodu má se užiti pro školství

národní na všech stupních jeho.

Universit amerických stále pibývá. Dle oííicielní statistiky z roku

1889 bylo jich ^37. Mnohé jsou umístny v budovách nádherných,

ohromným nákladem vystavných. Jsou to pravé paláce školské.

Zízení jich není nikterak jednotné : nkteré mužm i ženám jsou

pístupny, avšak i specielní ženské university se zizují. Zeny vbec

=') Sr. G. Compayré Les universités des états-unis (Discours prononcé á

la rentrée des facultés de Poitiers 1893, otištn v Revue Internationale de Ten-

seignement 1893 st. B59 a n.).
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mají v Americe úast nad jiné innou v život universitním. Paní

Cardtvelovou z Philadelphie možno nazvati pravou dobroditelkou

katolické university Washingtonské, jíž nkolik millioníi vnovala.

Zpsob vyuování je na mnohých amerických universitách zvláštní.

'Není tu souvislých pednášek ex cathedra. Studenti mají rukovti

i své vdy, z nichž se pt-edem píslušným ástem uí z pamti, pro-

fessor pak je zkouší a toliko obtížnjší partie v podrobnostech jim

vykládá.

O školství anglickém i americkém u nás málo je známo. Po-

zornost naše pak zvlášt ke školství americkému mla by se více

obraceti, nebo toho pamtlivi býti musíme, že Ameriané, stejn

;
vdní jako penz žádostiví, jsou budoucí horliví a schopní soupei

svta starého.



Kult Rozumu a Nejvyšší Bytosti.

(1793-1794.)

Vzpomíná T. G. Masaryk.

(Dokonení.)

Kult Rozumu nemohl se dlouho udržeti, již pro svou abstraktnost

a prázdnotu, jak jsme již ekli. Obadový hocus pocus nemohl

se na dlouho líbiti nikomu, kdo vc si pemyslil. Povstávali tudíž

záhy odprcové i v konvente samém.

Proti novému kultu postavili se radikálnjší svobodomyslníci.

Jejich mluví správn ukazují na nedslednost jevící se v poínání

tch, kdo spalují sice modlitební knihy, kíže a jiné znaky »povry«,

ale ve svém rozum neuinili ješt dokonalé autodafé všemu nábožen-

skému pesvdení. Nelze prý býti republikánem na zemi a na vnosti

rojalistou . . . mají se v národ šíiti metafysické názory Lockea a Con-

dillaca — národ musí pivyknouti vidt v soše pouze kámen, na obraze

pouze barvy a plátno, sic jinak zabedne v úplný polytheism . .

.

Nejvtším odprcem nového kultu Rozumu byl však Robespierre

a jeho pívrženci. Robespierre byl a zstal vrným pívržencem

Rousseaua a jeho náboženských zásad, a hlavn byl fanatickým ob-

hájcem víry v » Nejvyšší Bytost« a nesmrtnost duše. Když Hébert,

Chaumette, Clootz a jejich pívrženci zavádli svj kult, Robespierre

zuil; s Robespierrem v tomto punktu souhlasil Danton, jenž »knžoury

atheismu« více nenávidl než »knze povry «. Avšak Robespierre

a jeho pívrženci chystali se vystoupiti, až blouznní pro Rozum by

utuchlo — a mohli vystoupiti velmi brzy. Nadšení pro kult Roz-

umu se záhy vykouilo, a lid již již poal se ohlížeti po svých starých

nezapomenutých vlastn chrámech, — v tom okamžiku Robespierre

pokládal za vhodné zavésti kult Nejvyšší Bytosti.
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Vypíšeme tedy nyní, jak Robespierre postupoval. V tom po-

stupování jeví se práv charakter Robespierrv. i bude nám snad

možno, nahlédnouti do duše tohoto lovka a tím zárove do znané
míry postihnouti charakter revoluního terroru a revoluce vbec.

Proti rzným nesprávným názorm o Robespierrovi a revoluci fran-

couzské pelivé konstatování fakt pedevším je potebné.

Robespierre poal svou theologickou výpravu naped v klube

velmi vypoítav. Když pozoroval, že kult Rozumu ztratil tém
všecek svj kredit, zabezpeil si naped souhlas svých pívrženc

;

\láda sama officieln halila se v nestrannost, akoli všem rozum-

njším nejapnosti Clootzovy a Chaumetteovy dávno byly proti mysli.

Pod rouškou nestrannosti ukrýval se také již úmysl, v píhodnou .

dobu zaboiti na konservativnjší dráhy, a kult Nejvyšší Bytosti a jeho

dogmata byly konservativnjší. ^

Robespierre zaal v klubu (Jakobín) hned 21. listopadu

dvody ist politickými. Ukazoval, jak celá Evropa odvrací se od

PYancie pro to, že kultem Rozumu úpln se rozešla s náboženstvím.

Argument psobil mocn — nebo už dávno pálil mnohé Jakobíny

úsudek Evropy. Vždy mžeme si pedstaviti, jak se všude o novém
náboženství a kultu Clootza a soudruh mluvilo a psalo. Tento

moment padá velmi na váhu; vždy celá Evropa, alespo její mon-
archicky smýšlející vrstva, potírala revoluci a republiku, jsouc k tomu

etnými a mocnými emigranty francouzskými vydatn nabádána.

Podobn z politických dvod Robespierre odsuzoval zejména atheism

nového kultu, akoli k tomu, jak Aulard pipomíná, neml vlastn

píiny, nebo kult Rozumu ve skutenosti prý nebyl atheistickým.

Nebyl a byl. Náboženství Rozumu bylo, jak jsem už ekl, atheismem

v idei, totiž podle zámyslu svých zakladatel; ale atheism ten nebyl

dsledný, nebyl filosofickým pesvdením, obzvlášt když se chtl

státi zárove kultem populárním, byla to divná smsice názor
metafysických a mythických — nalezneš silné prvky polytheistické,

pantheistické a jiné, v nichž však zejm obrážel se racionalism

doby — odsud také kult Rozumu.

Robespierre upoteboval atheismu k obžalob z — aristokra-

tismu a to psobilo. Radikálové sice mu odpovídali, že spojení

atlieismu a aristokratismu je nahodilé, že tyranie a aristokracie ho

upotebují jako zbran protirevoluní. Radikálov-é, jak jsme již upo-

zornili, souhlasili dokonce s odsuzováním kultu Rozumu, ale ovšem
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zpovali se pijati dvody Robespierreovy pro novou dogmatiku

deistickou. Avšak Robespierrc ml již vyhráno. »A si filosof —
argumentoval — dovozuje mravnost z jiného pramene, ale chrate

se urazit posvátný instinkt, všeobecný cit národ. Kdyby Boha ani

nebylo — deklamuje s Voltairem — musil by se vynalézti!« Lid

potebuje víry v » Nejvyšší Bytost «, aby zstal mravný, — tomu
starému politickému argumentu i atheistití lišáci pikyvovali.

Konvent rozdlil se na dv strany — nemaje po prvých pokusech

Robespierrových ješt tušení, že na míst kultu Rozumu chce za-

vésti kult Nejvyšší Bytosti a sám býti jeho veležrecem. Dajiton

pipojil se k nmu, domnívaje se, že postaí theoretická diskusse

v konvente a zákonem garantovaná volnost pesvdení. Práv Dantoii

svou eí 2(3. list. dopomohl Robespierreovi k rozhodné vtšin;

drazn horlil proti zneužívání národního shromáždní »náboženskými

maškarádami a urážením Nejvyšší Bytosti*.

Proti Robespierreovi »atheisté« také nelenili; objevily se záhy

karrikatury, vypodobující ho v knžském habitu pi modlitb s pod-

pisem: » Nepítel filosofie «. Robespierre však pracoval vší parou proti

svým odprcm. Ve svých eech proti atheismu nezapomínal pede-

vším také psobiti na náboženský cit žen a vedle toho ustavin

a soustavn využitkovával politické nálady. Úspch byl na jeho

stran. Cítil brzy tak pevnou pdu pod nohama, že vystupoval proti

»atheistm« odkryt a hned se vší rázností. asové skuten úžasn

rychle se mnili. Od veliké slavnosti Rozumu sotva prošlo trnáct

dní, a Paížská rada 28. list. odvolala své naízení o zavení kato-

lických kostel — naízení tedy ani týden nesestárlo! Dne 29. list.

Hébert (!) ve svém list vyzýval k následování Krista. Dne 6. pros.

konvent vydal nové naízení k ochran svobody kultu. Týž Hébert

(7. pros.) zíkal se v novinách Chaumettea, 10. pros, Clootz byl vy-

louen z klubu Jakobín, 14. pros. konvent vydal manifest jakožto

»Odpov na manifest král, spojivších se proti republice*, v nmž
se odmítá obžaloba, jakoby v republice nebyla svoboda vyznání^

revoluce — teme — není bezbožná (»nous ne sommes pas des

impies«). Konen 16. prosince klub (Jakobínský) se usnesl, aby

všichni aristokraté ze spolenosti byli vyhoštni; že to neplatí proti

knžím, výslovn bylo vyteno.

Tím bylo po officielním atheismu — vánoce slavily se již ve

vtšin chrám obvyklým zpsobem. Z jara pak nového roku 1794

zaaly odpravy zakladatel kultu Rozumu. 24. bezna konili

guillotinou Hébert, Clootz, Momoro, 15. dubna padli Chaumette,
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Gobel a j. Nic tedy neprosplo bezcharakternímu biskupovi slav-

nostní prohlášení, že je plebejcem a že ve všem se podizuje lidu,

práv tak jako Héberta nezachovalo, že se zíkal atheismu a všech

jeho blud. Héberta nesoudili pouze pro politické zloiny, staila

obžaloba, že — kradl šátky a košile ! . . .

Tyto a jiné obti lidských život Robespierre kladl na oltá

své Nejvyšší Bytosti, až konen 7. kvtna (1794) stal se její offici-

elním veležrecem. lovk musí si peísti jeho e v konvente o Bohu

a nesmrtelnosti duše a srovnati s jeho skutky, aby pochopil toho

deistického inkvisitora. Vášn mají mleti, a národové, kteí dodlati

se chtí úspchu, naslouchati mají hlasu moudrosti . . . Republika —
teme — je ctnost, nepátelé Francie jsou vtlením zlého; re-

publikáni musí býti lepší než monarchisté a proto padnouti

musili i Danton a j. Dokazuje jsoucnost Boha a nesmrtnost duše

dovozuje zárove, že národ musí uení to zachovati a v nejvtší

uctivosti míti. Víra ta není vrou knží; knží jsou mravnosti, co

šarlatáni jsou medicín — Bh pírody není Bh knží atd.

Takovýmto zpsobem Robespierre pemlouval a spracovával své

pívržence, až konen, zmínného již 7. kvtna, konvent slavnostn

prohlásil existenci Nejvyšší Bytosti. Toto památné naízení zní

:

§ 1. Francouzský národ uznává existenci Nejvyšší Bytosti a

nesmrtnost duše.

§ 2. Uznává, že kultem Nejvyšší Bytosti nejdstojnjším je plnní

povinností lovka.

V dalších §§ ustanovují a upravují se svátky, a sice slaviti se

.mají každý »decadi« (10. den na míst nedle) po poádku slavnosti

ke cti : Nejvyšší Bytosti, lovenstva, národa francouzského, dobro-

!
dinc lidstva, muedník svobody, svobody a rovnosti, repubhky,

i
svobody svta, lásky k vlasti, nenávisti tyranv a zrádc pravdy,

spravedlnosti, stydlivosti, slávy, pátelství, mírnosti, udatnosti, pocti-

vosti, heroismu, nesobectví, stoicismu, lásky, vrnosti manželské,

lásky otcovské, nžnosti mateské, oddanosti synovské, dtství, mládí,

mužství, stáí, neštstí, zemdlství, prmyslu, pedk, potomk, štstí.

V dekrete zárove znovu se garantuje volnost kult. Robespierre

svj deistický fanatism chyte odíval maskou svobody. Konvent se

mýlil, domnívaje se, že prohlášením deistické dogmatiky vc bude

skoncována; Robespierre chtl nejen dogma, ale pedevším kult.

NAŠE DOBA 1,4. l7
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Robespierre a jeho vrní pomocníci velmi dovedn pipravovali

deistické papežství. Mnozí prohlášení konventu vítali s upímnou

radostí; s upímnou radostí mísila se však i neupímná.

Klub Jakobín a po nm etné spolky picházely konventu

dkovat za > vznešený* dekret, adressy ze všech konin vyslovovaly

radost obyvatelstva, že » bleskem spásným znien atheism« a že dána

»všechnm pravým republikánm povznášející idea žíti svobodn pod

zrakem Bytosti Nejvyšší a v oekávání nesmrtnosti duše«. V obecném

nadšení ostatky Rousseauovy peneseny do pantheonu — všude

mluvilo a horovalo se o ctnosti a Nejvyšší Bytosti

!

Zárove Robespierre dovedn pro sebe využitkoval chystaný

proti nmu attentát. Mladá dívka pišla do jeho bytu a chtla mu
býti pedvedena ; Robespierre byl však odešel, podezelá dívka byla

zatena i nalezeny u ní dva nože. Piznala se, že je rojalistkou.

Podobn i jakýsi Ladmiral íhal na Robespierrea, a když tento se

nedostavil, stelil po CoUot Herboisovi, muži po Robespierrovi

tenkráte — jsme poád v kvtnu 1794 — nejmocnjším. Collot

Herboisovi také se nic nestalo. Konvent s velikým zadostuinním

vyslechl zprávu o attentát, a Robespierre velmi chyte užil pro

svou osobu » zázraného zachránní*, jakožto dkazu, že Nejvyšší

Bytost oividn stará se o jeho život. »Já, jenž nevím v potebu

žíti, ve pouze ve ctnost a Prozetelnost, ociuji se v stavu, do

nhož vrahové mne jist nechtli pivésti : cítím se jistjším než kdykoli

díve proti zlob lidí. Zlomy tyran a nž vrah uinili mne svo-

bodnjším atd.«

Robespierre byl absolutním pánem situace. Lid se mu koil

a zbožoval ho. Zbožoval v pravém slova smyslu. Kolem nho
utvoil se celý dvr osob, žijících jen pro jeho vli a choutky, a

zejména charakteristická je jakási tlesní stráž etných dam, jež pod

vedením jakési staré markýzky Robespicrreovi posluhovaly, poklá-

dajíce ho nic mén než za Nejvyšší Bytost samu.

Na charakter Robespierrev, obzvlášt na jeho knžourství, vrhá

svtlo docela jasné fakt, že byl ve spojení s jednou náboženskou

sektou, jíž se stal a udlal messiášem. V lidu totiž bujelo v té

dob sektáství, mezi jiným jakási Kateina Théot, zvaná matkou

Boží, založila sektu velmi rozšíenou a od lidu váženou; tato » matka

Boží« prohlašovala Robespierrea za jednoho z dvou oekávaných
inessiáš — druhý byl kartouzský mnich Gerle, proslulý svými

vidními
;
práv s tímto mnichem byl deistický papež v dvrném
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spojení. Demagog-žrec využitkoval i povry pro — povru svou

a pro své zveliení. Netušil ovšem, že práv toto spojení s Théot

za nedlouho mu bude zkázné.

Konen Robespierre slaviti mohl okázalou slavnost Nejvyšší

Bytosti. Plán slavnosti ustanovené konventem 7. kvtna sven malíi

Davidovi a podle tohoto plánu 8. ervna slavnost se konala.

Již 4. ervna Robespierre od konventu byl ustanoven za presi-

denta slavnosti.

V urený pak den shromáždný v zahradách tuilerijských konvent

dlouho musil ekati, než se Robespierre dostavil. Konen se objevil.

lenové konventu a kde kdo pišli v drahocenných a hodn ná-

padných oblecích, nejvyšší žrec sám odn byl v chrpov modrý frak

a nankýnové kalhoty, s trojbarevným pasem, na hlav vlající chochol,

v pravici svazeek rži, ovoce a rží. Konvent zasedl na amíitheatr.

S obou stran stály skupiny mládeže, muž, starcv a žen. Dti byly

ovneny fialkami, jinoši myrtami, mužové dubovím, starci révovím

a olivovím. Naproti amfitheatru postaveny byly sochy^ o nichž hned

povíme.

Slavnost zaala se hudbou, na to promluvil Robespierre

:

:> Francouzové, republikáni, konen nastal den na vky blahoslavený,

jejž národ francouzský posvcuje Nejvyšší Bytosti. Ješt nikdy svt,

Jejž stvoila, neposkytoval Jí divadla hodnjšího Její zrak. Vidla,

že na zemi panovaly tyranie, zloin a klam: vidí v tomto okamžiku,

jak celý národ, stojící v boji se všemi utlaovateli lidského pokolení,

zastavil své heroické skutky, aby se myslí a srdcem povznesl k Nej-

vyšší Bytosti, jež na vložila poslání tchto in, davši mu zárove

zmužilost je vyplniti. Zdali nepodepsala Její nesmrtelná ruka, ve-

jisavší do srdce lovka pikázání rovnosti a spravedlnosti, i ortel

smrti tyranm .? . . . Ona vložila v duši vítzného utlaitele strach

a výitky svdomí a v srdce nevinn potlaeného upokojení a hrdost;

Qna ovnila cudností elo krásy, aby bylo ješt krásnjší; Ona
vláhou nejkrásnjších slz napluje oi syn, tlaících se k hrudi své

matky; Ona mleti dává i nejnžnjším a nejsilnjším vášním ped
citem vznešené lásky k vlasti; Ona dala pírod velikost, všecku

krásu a bohatství . . . Všecko, co je dobré. Její je dílem, anebo Ona
sama. Zlo prýští z lovka zkaženého, tísnného nebo tísnícího

sob podobné . . .«

17*
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Po ei zpváci opery zapli hymnu. Na to Robespierre pi-

kroil ke skupin symbolických soch : Egoismu, Rozbroje, Ctižádosti,

Sprostnosti (falešné) a Atheismu a zapálil pochodní z rzných konc
Atheism, jehož nápis hlásal : »Poslední nadje ciziny.« Z plamen
Atheismu mžikem vyvstal obraz Moudrosti. Na to Robespierre zase

mluvil a po ei hnul se prvod ulicemi na pole IMarsovo — kam
ped nkolika msíci také processí Rozumu se bralo . . . Obzvlášt

vynikající ást kultu tvoil zlatý triumfální vz, tažený tyími páry

býk s pozlacenýma rohama ; vz naplnn byl všemi nástroji tehdejšího

francouzského umní a emesla; uprosted obraz Svobody, pod

jejíž ochranou umní a práce jediné zkvétají . . . »Sláva republice!*

rozléhalo se vkol — » Sláva Robespierreovi ! « slyšely se pokiky —
akoH tu i tam z úst svých kolleg z konventu již již doslýchal

poznámky, nevstící nic dobrého . . . Robespierre se pokoušel jíti sám

v ele svých kolleg, ale tito se mu pibližovali, škádlíce ho, že

socha moudrosti byla zakouená — že její moudrost jest zatemnlá;

druzí pokikují: »tyran« a odpovídají: »Jsou ješt Brutové« — jeden

mu šepce : »Tarpejská strá je vedle Kapitolu !«

Na Champ de Mars nanesena byla hora, pedstavující oltá

vlasti, na vrchu strom svobody — konvent usedá pod jeho korunou.

Skupiny stojí z obou stran umlé hory. Symfonie zaíná, skupiny

na to zpívají, odpovídajíce si na vzájem; na dané znamení družiky

vyhazují kvítí, jinochové obnažují své mee písahajíce, že vždycky

brániti budou vlasti, starcové jinochm žehnají . . . matky vyzdvihují

své dti a na konec všichni pozvedají své ruce, pisahajíce, že chtí

a budou vítziti. Vzývání Nejvyšší Bytosti — marseillaisa a ko-

nen ohlušující stelba z dl dává znamení, že je po veliké slav-

nosti . .

.

Jak smšná a odpuzující komedie, prozrazující, že její pvodce
a strjce zaal svou karrieru jako president uené akademie Ar-

raské. V niem pravdy, v niem pravého nadšení, v niem ušlechti-

lejší jemnosti; každé slovo, každý pohyb vypoítán a naped usta-

noven. tená a si jen pete »Plán slavnosti* v officielním Moni-

teuru 7. ervna do podrobná vypsaný, jak každý pohyb, ba každý
cit je pedepsán, na p. : »0 pti ráno brati se obejmou, obejmou
se pátelé, manželé, rodie, dti; kmet, jehož oi radostí prolévají

slzy, cítí, jak duše jeho mládne. O dvou v poledne všecko je v po-

hybu a ruchu; tu matky tisknou své kojence k prsm; tam v hlu-

boké lícte obtují své nejmladší syny stvoiteli pírody; v témž
okamžiku zárove synové dorostlí, zaníceni bojovným zápalem, vztyí
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své mee, odevzdávajíce je svým starým otcm, a ti, sdílejíce nadšení

mládeže, objímají své syny a dávají jim své otcovské požehnání . . . atd.«

Kult Rozumu zamnn byl tedy Robespierreovým kultem Nej-

vyšší Bytosti. Do zahrady v tuileriích na míst sochy Rozumu
postavena socha Nejvyšší Bytosti a na chrámy místo nápisu: »Chrám

Rozumu* vepsáno vnování: » Nejvyšší Bytosti «. Lid si pemny
sotva všiml, kult nový nelišil se mnoho, ba vlastn niím od staršího,

resp. mén nového, a oba byly napodobením obad katolických,

v dogma pak lid nevil ani v novjší ani ve starší formulaci. Oífici-

elní list departementu Gerského ml více pravdy, než se domníval,

když nové náboženství a jeho kult takto oznamoval: > Podle dekretu

konventu na pední stran chrám musí býti nápis »Nejvyšší Bytosti«

na míst dívjšího: »Chrám Rozumu*. Tím se píina uvádí na míst
úinku, ale chrám sKm nemén než díve zstane chrámem Rozumu,

protože jediné Rozum je s to vzdáti Nejvyšší Bytosti píslušící est

hodnu toho, kdo ji vzdává i toho, komu se vzdává !«

Robespierre, sotva že se stal dogmatikem a veleknzem svého ná-

boženství, stal se i svým vlastním veleinkvisitorem. Ovšem, tento vývoj

nového náboženství byl více než urychlený, — Robespierre v tom více

se pidržoval píkladu Mohammedova než Kristova. Hned po slavnosti,

10. ervna, prosadil známý strašný zákon, podle nhož výslechy

a celá soudní procedura byly zkráceny na minimum, aby jen co

nejrychleji, co nejvíce > nepátel lidu< mohlo býti odstranno.

Veleknz Nejvyšší Bytosti dával ted denn 50—60 »zrádc vlasti«

odpravovati . . . Krvelaná bestie, veejný obžalobce, Fouquier-Tinville,

veleknzv ministrant, aby vc šla rychleji, guillotinu dokonce již dal

postaviti do soudní sín . . . Toho ani výbor veejné bezpenosti již

nesnesl, hlavn však lid poal hlasitji a hlasitji reptati. Kupci

v ulici Saint-Honoré, kudy denn odsouzenci se vyváželi, zavírali své

krámy — — penesla se tudíž guillotina do tvrti dlnické — —
ale lítost a rozilení nebylo tu menší. Od bezna do 27. ervence

v Paíži odpraveno tisíc osm set šedesát a dv obti. Krvelanost

Robespierreova zachvátila i venkov; jak v departementech strojili

podle Paíže slavnosti Rozumu a Nejvyšší Bytosti, tak ádili proti

»nepátelm « ; zastelováli se lidé v massách, potápli v Loie...

Na vrcholu své moci Robespierre se dlouho neudržel. ím vy-

nikl, tím i padl — knžourství ho zniilo. Není náhodou, že v kon-

vente prvá obžaloba proti Robespierreovi, by zatím nepímá, byla

obžaloba proti sekt eené >matky boží«. Obžaloba tato podána byla
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asi týden po veliké slavnosti Nejvyšší Bytosti — od toho okamžiku

Robespierre byl ztracen.

Nebudeme vypisovati podrobnosti jeho pádu Známo, jak po

útoku pro spojenství s » matkou boží« se ustranil, ale tím práv
uinil místo svým odprcm. Terrorism mu již nepomohl — již

koncem ervence (27) rozléhalo se v konvente »Pry s tyranem!*

a Tallien veejné hrozil zavražditi ho dýkou, jestliže se na ne-

podá žaloba. Našli se hned dva lenové strany hory, kteí žádost

vyplnili. V protokole téhož dne stojí psáno: >Byl v zoufalství, že

nemohl národ zpt pivésti k fanatismu a katolickému žrectví, jež

bylo i jeho ...« asn ráno, dne 28. ervence, když Barras pitáhl,

aby Robespierrea na radnici jal, tento ješt zhotovoval proskripní

Jistinu
;

poznav, že partie je prohrána — veleknz-diktátor pistolí

ichtl zakoniti život, ale nedostelil se . . . Našli ho na podlaze

:v krvi : pistoupil k nmu jakýsi sansculotte a smál se : »Tu ji máte,.

Nejvyšší Bytost*. Podobné výsmšky musil snášeti až do svého

konce ; když ve vzení žádal papír a péro, otázal se ho strážce,

chce-li psáti své Nejvyšší Bytosti ... A v konvente den po odprav
jeho jeden z eník vyslovil svou radost nad zniením tohoto »kato-

lického krále« . .

.

i
Jaký to náhlý a strašný konec zakladatele náboženství. On,

jenž ve jménu svobody v konvente uinil návrh na neodkladnou

smrt krále Ludvíka, po roce týmž konventem k smrti byl odsouzen.

Konvent Robespierrem nakazil se mysticismsm smrti a vraždy —
veer 28. ervence 1794 Robespierre, poslední z 21 odsouzenc,

položiti musil hlavu, vlastní rukou již polovykrvácenou . . . Ml jen

jeden život za tisíce a tisíce, jež obtoval . .

.

» Volnost, rovnost, bratrství* zajásal opt národ — nebo ui

píliš dlouho »smrt a bratrství* odpovídali mu jeho mraní vdcové,

z nichž jeden neostýchal se z tribuny enické požadovati dvakrát sto

sedmdesát tisíc hlav k zabezpeení míru . . . byl snad lidštjší než

jeho ímský pedchdce, jenž celému lovenstvu pál jedinou

hlavu . .

.

* •

Historicky zavádní nového náboženství Rozumu a Nejvyšší

Bytosti netžko je pochopitelné.

Povážíme-H, že kult Rozumu podstatn se neliší od kultu Nej-

vyšší Bytosti, jak uvedený reskript Gerský správn povídá, vidti

musíme v obojím pokuse praktické dsledky deistické filosofie. Filo-
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sofický racionalism minulého století, podstatn protináboženský,

vtlil se v náboženství své. Odsud práv kult »Rozumu«, toho roz-

umu, jenž od poátk nové doby tak píke se stavl proti tradici,

církvi a náboženství positivnímu. Úsilí o filosofickou a politickou

svobodu docházelo podobného výrazu v tch rzných slavnostech

a sochách »Svobody« a »Lidu«
;
jinou stránku téhož úsilí postihu-

jeme ve zbožování » Pírody «, až konen docela logickým postupem

všecky tyto abstraktní bytosti pohlceny byly » Nejvyšší Bytostí*.

Tato » Nejvyšší Bytost* je deistický bh, ostýchavý theism pro ner-

vosní dámy a pány Paížské, byl Pán Bh v rukavikách, nebo
prost vzývati Boha, — to bylo na žáky Voltairea a Rousseaua

mnoho. A Bh na papíe dlouho nevydržel.

Robespierre ve svých náboženských názorech úpln závisel na

Rousseauovi. Od Rousseaua pejal hlavní svá dogmata, víru v Nejvyšší

Bytost a v nesmrtnost; z Rousseaua erpal také dvody pro to, že

státní moc pedpisovati" smí obanm urité vyznání víry. Podle Rous-

seaua stát, obnovený na základ spoleenské smlouvy, dokonce má
právo smrtí potrestati toho, kdo veejn piznal se k dogmatm
státního náboženství, ale podle nich nežije. Je diežito na tuto theorii

Rousseauovu výslovn ukázati, má-li deistický terror býti pochopen.

Kult Nejvyšší Bytosti ml proto také býti kultem isté huma-

nity, — dekret ze 7. kvtna 1 794 dovršil prohlášení práv lovka
z r. 1791: tenkráte prohlásila se práva lovka a obana »pod zá-

štitou Nejvyšší Bytosti*, kult této Nejvyšší Bytosti mel býti dovršením,

náboženským zpeetním tchto pirozených práv lovka.
Dogmata Rousseauova byla vyznáním tehdejší filosofie vbec.

Rousseau vil, co vili v Anglii deisté, a co ve Francii hlásal

Rousseau, v Nmecku zárove s Robespierrem uil Kant. Kant

r. 1788, tedy v roce ped propuknutím revoluce, prohlásil ve své

»Kritice praktického rozumu«, co Robespierre od konventu vynutil,

a 1793 a 1794, tedy v stejnou dobu, Kant práv tak jako Robes-

pierre náboženství redukoval na konání našich mravních povinností

Kantv spis » Náboženství v mezích pouhého rozumu* vyšel 1793,

v 2. vyd. 1794.

Francouzská revoluce je revoluce celého tehdejšího vzdlaného

'svta. I u nás v Cechách svobodomyslnictví se ujalo, majíc svou

Vdeckou oporu v Uené spolenosti ; *) filosofie ft^ancouzská pa-

*) Práv den ped smrtí Chaumettea a Gobela — Í4. dubna 1794 — za

presidenta uené Spolenosti Pražské zvolen hr Hartig, jenž ped nastoupením

svým pokládal za nutné, ospravedlniti sebe a Spolenost proti obžalob, že je
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novala i v Petrohrad a hlásala se s trnu, jako v Berh'n a ve

Vídni.

Ve Francii idee deistické byly ovšem nejvíce rozšíeny, jak tomu

svdí i fakt, že i v poesii souasné mohutný nalezly ohlas. Andi'ieux

je horoucí deista, opvuje jediné pirozené náboženství, v nm chce

spojiti všecky národy v jednu církev. A podivn — papež prý a
vci se chopí, a celý svt se mu odevzdá. Andrieux patrn není

pouze deista, ale deista francouzský: z katolicismu utkvla mu cír-

kevní organisace, politický význam katolicismu a zejména papežství

:

je racionalista, vzývající rozum, chtl by býti veden — papežem.

I Robespierre vil, jak vil Andrieux, vil také v papeže, jen že

papežem chtl býti sám.

Dílo Robespierreovo nalézalo i v Chenierovi svého pvce. Marie

Josef Chenier pje své zbožné hymny s tím vtším zanícením, že

guillotina vyrvala mu staršího bratra, básníka nžných elegií, jenž

ml odvahu ve svých verších postaviti se ukrutníkm. Chenier byl

revoluním hymnografem — pl své hymny na svobodu, na rozum

a jeho kult.*)
*

Nestaí arci vysvtlovati náboženské pokusy revoluní pouze

historicky; alespo nesmí se zapomínati na osoby, jimž v událostech

osudem uložen byl vynikající úkol, a hlavn bží o to, pochopiti

charakter Robespierrev.

O francouzské revoluci a obzvlášt také o Robespierreovi dnes

mnohým se líbí úsudek Taineúv. »Taková je okrasa revoluce:

lesklá maska, ale pod ní je šeredná tvá; podle jména panuje theorie

humanitní, ve skutenosti revoluce je štítem diktatue špatných a níz-

kých vášní; v její pravém pedstaviteli, jakož i v ní samé, všude

vidti divokou ukrutnost provázeti íilantropii a z pedanta vystu-

povati kata. « **)

ve spojení se svobodným zednástvím, jež, o tom není pochybností, i na vývoj

francouzské revoluce mlo znaný vliv. Hrab Hartig, akoli sám byl svobodný

zedná, jakož i jiní lenové Spolenosti, hájil Spolenost slovy: ». . . A ponvadž
mnozí polouení a t. zv. novovcí filosofové v jiných koninách svta opovážili

se spisy a iny dotírati na náboženství a zízení státní, tož praví uenci i le-

nové Spolenosti Nauk jsou tím více povinni , . . býti obecenstvu ve všem za

píklad k lásce k poádku a zákonm*.
*) Srv o poesii za revoluce Géruzez, Histoire de la littérature fran9aise

pendant la revolution 1789—1800, 8. vyd. 1884.

**) Taine, Les origines de la France contemporaine: La Revolution III.,

zakonení stati o Robespierreovi.
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Pedant, z nhož se stal kat — není to znamenitá charakteristika

Robespierrea a jeho díla? Není. Lesklé dílo Taineovo nám málo

vysvtlilo revoluci. Pedant stávající se katem nevysvtluje ve sku-

tenosti nic. I Taine o francouzské revoluci psal jako pedant —
pedant, je mnoho a rzných, a kat — kat vykonává svou hrznou
práci: z jakých pohnutek.? V tom to vzí.

Do jisté míry ostatn i Tainev » pedant* obstojí. Dojista

Robespierre jakožto literát zjevuje se jako parvenu
;
je mlký veršovec,

j
veliký milovník frásí, neúnavný mluvka, deklamující pro gallerie;

'tém všecky myšlénky jsou vypjeny, nastádány z jeho uitel
Voltairea, Raynala a hlavn z Rousseaua Je pedant, je scholasta

guillotiny; když už mu šlo o hrdlo, pinesl si pracn složenou a na

isto opsanou e do konventu, v níž deklamoval o Francii, lov-
enstvu, ctnosti . . . Arci, týmž pérem, jímž vpisoval do svých eí
lesklé vty z Rousseaua proskriboval nové obti . . . Ale ukrutnost

! sama nevykládá nám celého Robespierrea. Robespierre byl pedevším

fanatik, fanatik náboženský. Robespierre stal se náboženským diktá-

torem, a práv proto i diktátorem politickým; Robespierre založil

deistický caesaropapism. Je augur deismu, ale augur vící ve své

augurství. Je knžour, zakládá demokracii z pesvdení, z fanatismu.

'Ví ve svou Nejvyšší Bytost, jejíž jediným je prorokem. Revoluci

pokládá docela upímn za revelaci.

Nezapomínejme, že jedná se o revoluci. Když lidé zbavují se

násiln vší autority, jako Francouzové odpravivší svého krále, tím

práv a zárove podávají šíji autorit nové. Autoritou tou stal se

Robespierre. Nebyl ani prvý ani poslední diktátor. Pipravoval cesty

Napoleonovi. Mme. de Staél mla dosti pravdy, kouc o tomto, že

je Robespierrem na koni. I Robespierre chtl zakoniti revoluci,

není pochyby, že chtl zachrániti a na vždy zabezpeiti republiku

na zásadách Rousseauových. »Ví všemu, co íká« -— povdl
o nm Mirabeau; a on pevn vil a hlásal, že cílem revoluce bylo:

» panství oné vné spravedlnosti, jejížto zákony ne v mramor a kámen,

ale v srdce všech lidí jsou vyryty, i otroka, jenž na n zapomíná,

i tyrana, jenž jich neuznává.

«

Robespierre vil sob. Pokládal se za vyvolence své Nejvyšší

Bytosti, vil ve své poslání, vil, že království ctnosti vyžaduje ty

tisíce a tisíce hlav. Vil, že obti jeho byly nemravné a že v zájmu

republiky musily býti znieny.

Jak Robespierre vil sob, tak mnozí ^hx\!i\ jemu. Jakobíni byli

mu oddáni. Ale i v širších kruzích, po celé Francii, ml vící. Jeho
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hrzovláda nebyla by možná, kdyby v lidu nebyla nalézala jistého

souhlasu. Pohnutky a dvody mohly býti rzné. Jedni byli zfanati-

sováni, druzí neželeli krve z nenávisti k tyranm, tetí ospravedlo-

vali krveprolití ve jménu poádku a státní autority, tvrtí z dvod
ješt jiných.

Avšak o tom není pochybnosti, ohromná vtšina s ním ne-

souhlasila, jak vidti již z toho, že se ho brzy zbavili. Tak bývá

asto, ba vždy: panují jednotlivci, panují menšiny. Veliké množství

lidí radji snáší hrzovládu, než aby vždycky aneb alespo v as
\ terrorismu se opelo. Revoluce byla dílem menšiny, nepatrné menšiny.

To vdli vdcové revoluce nejlépe. Camille Desmoulins povdl, že

\r. 1789 ve Francii bylo jen deset republikán, a Danton vykl, že

republikán je menšina pramalá. De Ferrires napsal: Francie mlí
ped ticeti fakciosy. Vždycky jednotlivci terrorisují množství. Lidé

od pírody jak jsou panovaní, tak také rádi se dají opanovati;

a jsou lidé také pohodlní a veejných vcí nedbalí, a proto se diktá-

torm vždy daívá. Tu panuje diktátor publicista, tam tyran, onde

rebel . . .

Politickým diktaturám nejrozmanitjších forem dávno není konce.

Nebo veliké, ohromné množství necítí ješt spoluodpovdnosti za to,

co se veejn dje, a proto snášeti musí vládu menšiny, jednotlivc.

Tak i francouzský národ, zvrhnuv diktaturu Ludvíkv a diktaturu

pídvorských maitress, octl se pod jhem Danton, Marat, Robes-

pierrev; zvrhl tyto a podložil se césarismu. Zvrhl Napoleona vý-

bojce, ale brzy na trn posadil vraha, Napoleona III.; padl Napo-

leon III. a jeho místo zaujal parlament, topící se v bahn korrupce . .

.

Robespierre pi svém fanatismu byl dém.agog. Byl dosti vy-

poítavý a nikoli bez chytráctví. Nebyl veliký, jak dosvduje nejen

jeho konec, ale i všecko jeho postupování. S neúmoinou houževna-

tostí a soíístickou vynalézavostí staví se poád v popedí, chce býti

zbožován.

TJiiers na jednom míst svých djin francouzské revoluce si

zaíilosofoval o kultu Nejvyšší Bytosti, že prý je zvláštní podívaná

a stojí za pemýšlení, že lidé, shodivší se sebe všecku autoritu a pro-

vádjící bezohledn systematický pevrat ád spoleenských drželi

se tak houževnat dvou stžejných ideí všeho náboženství, totiž víry

v nejvyšší bytost a nesmrtnost. Thiers má pravdu, ale pravda ta

neplatí o Robespierreovi. Robespierre a jeho apoštolov byli deismu,

ím kesanství byli rzní ti inkvisitorové. Tahie v pedmluv ke

svazku, v nmž vypisuje revoluní vládu, uvádí tato slova Klimenta
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Alexandrijského: »V Egypt svatyn chrám jsou zasteny látkami

tkanými ze zlata; avšak, když na konec vstupuješ do pozadí budovy

hledaje sochu, knz se ti blíží s vážným vzhledem a zpívaje v jazyku

ei,fyptském hymnu, odhrnuje trochu záclonu, jakoby ti ukazoval

boha. A co vidíš? Krokodila, domácí zmiji anebo jiné škodlivé

zvíe ; bh Egypan se zjevuje : je to bestie, rozvalená na šarlatovém

koberci.* Jak Torquemada nevyvrací pravé kesanství, tak Robes-

pierrev terror nezhanobil revoluci všecku. Jeden z nejlepších obhájc

rojalismu, a veliký nepítel revoluce, Mallet dii Pan^ napsal: »ByIy

dv revoluce, jedna mravní, revoluce duch, jež pronikla pravdami

a polopravdami, jejichžto základové potrvají; druhá byla zloinná

a barbarská, a ta dá se velmi snadno vykoeniti, jakmile jí moc
vypadne z rukou.

«

Nejšlechetnjší inové zrodili a rodívají se z náboženství, ná-

boženství dává lovku moc nad sebou, dává moc, jež pekonává

brány smrti, ale moci té vždy zneužívala panovanost a mocí nad

duchy budovala království svta tohoto i ve jménu toho, jehož krá-

lovství nebylo z tohoto svta. Mají trnové v oltáích pevný základ

svého trvání, jen že na trny ty zasedají i uchvatitelé, zbroceni krví

a obtíženi vraždou. Ve jménu náboženství istého a neposkvrnného

Anacharsis i Clootz, Hébert a Chaumette stavli oltáe Rozumu,

a jako Dahomejci hrob svého krále zalévají lidskou krví, ve jménu

téhož náboženství istého a neposkvrnného, Robespierre obtoval

svému božství Clootza, Héberta, Chaumetta a s nimi v bhu tí

msíc dva tisíce lidských život a na krvi tchto svých obtí po-

stavil oltá své Nejvyšší Bytosti . . .

Není idee vznešené a citu posvátného, jehož panovanost by

nezneužila. Vera ve jménu Boha, dnes ve jménu vlasti, zítra ve jménu

spolenosti a lidskosti a vždy až do konce vk s chytrostí a ná-

silím asijské božisko žádati bude nové a nové obti; obtují mu své

dti, své dcery i ženy, obtují mu i životy cizí, ba i vlastní . .

.

*

Kult Robespierrev jaksi nepozorovan pestal. Jako by ho

nikdy nebylo bývalo. Pestal sám od sebe. Avšak tím nebyly za-

koneny náboženské pokusy revoluce. Po kultu Nejvyšší Bytosti

organisovali se r. 1796 v Paíži za protekce direktoria t. zv. tJieophil-

íDithropové^ ohlašující již svým názvem svou dogmatiku, víru v Boha

a humanitu. Také atJieisté se shlukH (1797) v církev; na plakátech

oznamovali v Paíži své vyznání víry, poínající slovy: >Lidé bez

Boha vyznávají víru: ctnost jediným bude jí pedmtem.

«



Veliká massa lidu i v Paíži, dokonce pak lid venkovský, ves-

nický novými kulty málo byl dotknut. Lid nestál o náboženství

filosofické. Katolicism byl sice officieln zrušen, ale ohromná vtšina

obyvatelstva zstala mu vrna. Gazier (Etudes sur histoire religieuse

de révolution ft-angaise 1887) dokazuje, že i v Paíži za nejhoršího

terroru v prosinci 1793, dv ti kaple zstaly oteveny; vbec
v Paíži chrámy a kostely byly zaveny jen trnáct msíc. Již roku

1796 bylo 36.000 far s 25.000 farái a knží ženatých bylo jen 20OO
(Thiers udává 10.000). Notre Dáme dostal se již r. 1895 15. srpna

do rukou katolíkv, akoli se ješt musiU dliti o chrám s theofil-

anthropy.

R. 1801 katolicism i officieln byl obnoven; konkordát s pa-

pežem, 1802 potvrzený, nevrátil Francii starého náboženství, byl jen

speetním skuteného stavu vcí. Padl diktátor-žrec, a na jeho míst
prvý konsul sedá na trn césarv, a veleknz státního náboženství

vráceného národu slavnostn ho pomazává, nevid pro šarlát a zlato

krve, lpící na rukou uchvatitelových, dým kadidla pesycoval husté

oblaky vstupující k nebesm z potokv a potok krve . . . Národ

fi-ancouzský a zejména mšané paížští zase slavili nové a nové

velkolepé slavnosti; opt — hudba, hymny, vojsko, stelba, kvtiny,

družiky, allegorické sochy, ei . . . Chiplá hrdla, jež vzývala po sob
Rozum a Nejvyšší Bytost, volala te k trojjedinému Bohu.



o dchodových (rentových) statcích selských.

Píše Jan Koloušek.

(Dokonení.)

v

Ze dchodové statky rolnické dlouho nebudou míti vtšího prakti-

ckého významu, pozná se snadno z ustanovení vládní pedlohy

samé. Dchodový statek rolnický mže vzniknouti bud nedobrovoln,

kdyžjej zemské spoleenstvo vydraží v exekuní dražb, nebo po dobro-

volné úmluv s dosavadním vlastníkem usedlosti, když jej spole-

enstvo pejme za urit stanovenou kupní cenu. Peníze ke koupi

tchto statk potebné zjedná si zemské spoleenstvo, jak už na-

hoe bylo vyloženo, prodáním rentových (dchodových) dluhopis.

Tyto dluhopisy budou jednak zarueny vcnou zástavou, totiž sa-

mými statky dchodovými, jednak za n bude ruiti zemské spole-

enstvo a zárove stát, po pípad zem, pokud se o tom jednotlivé

zemské snmy usnesou ; budou také poskytovati dle pedlohy tak

zvanou sirotenskou (pupillární) jistotu, tak že budou papírem zúplna

tak spolehlivým, jako na p. zástavní listy zemských hypotheních

bank, a dá se tedy souditi, že bude lze za n zjednati také tak la-

ciný úvr. Vlastník dchodového statku bude míti povinnost úroky

a splátky na tyto dluhopisy ádn odvádti a zárove zapraviti ješt

mírný regijní poplatek (který nesmí nikdy pesahovati Yj procenta

pjené summy) a statek i píslušné budovy udržovati v dobrém po-

ádku (budovy teba pojistiti proti ohni), aby tím placení povinného

dchodu nebylo ohroženo. Kapitál takto pjený je se strany vitele

(zemského spoleenstva) nevýpovdný, kdežto dlužník (vlastník statku

dchodového) mže jej po plroní výpovdi bu zcela nebo z ásti

zaplatiti. Vlastník dchodového statku nesmí pak ani ást ani celý

, statek prodati, ani jakákoli bemena na uvalovati beze svolení spo-

leenstva (o tom již díve stala se zmínka), nemže na nm, na jeho

píslušenství ani na plodinách z nho vytžených zadati jakékoli zá-
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\ stavní právo ; musí z nho platiti poádn dan a jiné veejné dávky

(§§ 2., 23., 24, 33—36., 39. pedlohy o duch. st. rol.).

Ke každé exekuní dražb rolnické usedlosti zemské spoleenstvo

musí býti pozváno a musí, leda by se pozemky k utvoení dcho-
dového statku nehodily, bu protože jsou píliš zpustošeny, nebo

pro svou nepatrnost anebo pro odlehlost, súastniti se pi dražb

té až do výše 20—25eronásobného istého výnosu katastrálního (s pi-

potením uritého obnosu se zetelem na cenu budov), od kte-

rého odrazí se hodnota bemen a povinností snad na statku tom

vzících (toto násobné katastrálního výnosu uruje zákonodárství

zemské v mezích od 20—25, po pípad také rzn pro rzné

I krajiny). Zemské spoleenstvo nemusí pi dražb skládati vádium

;a ti, kteí proti spoleenstvu usedlost vydražili, musí polovici kupní

vsummy splatiti hned a druhou v dalších 30 dnech hotov u soudu,

'.aby se tak pedešlo zlozvyku vtlování nedoplatk kupní ceny do

'knih pozemkových. Ale dle tchto ustanovení sotva vznikne znanjší

množství statk rentových, jelikož je 20—25eronásobný katastrální istý

výnos píliš nízká cena a na základ dosavadních zkušeností dá se zcela

nepochybn souditi, že budou rolnické statky zemskému spoleenstvu

piknuty jen v nejidích pípadech, jelikož se pravidlem najdou kupci,

Jcteí za n podají a zaplatí mnohem více Stalo se sice už mnohokráte,

—

a ne píliš zhusta,— že nkterý statek byl prodán pod tou cenou,

která odpovídá 20eronásobnému katastrálnímu výnosu, ale obyejn
statek takový bu byl zpustošen aneb odlehlý, — a tu také jej zemské

spoleenstvo vydražiti nemže, — nebo se docílilo proto za tak

málo, že nedostavilo se dosti kupc, nebo že kupci umluvili se ne-

pedražovati se na vzájem (chabrusj. Spíše bude míti úastenství

izemského spoleenstva pi exekuní dražb rolnických usedlostí ten

(dsledek, že se ideji, snad velmi zídka prodají ony statky pod

onou stanovenou mezí (pod 20eronásob. katastr, výnosu), ale tedy

;také, že se velmi zídka dostanou ve vlastnictví zemského spole-

enstva. To také v dchodech k pedloze ministerstvem orby uve-

dených je pímo vysloveno. Ze opravdu nedá se oekávati, aby tak

asto nedobrovolným zpsobem vznikl dchodový statek rolnický,

toho dokladem výmluvným jsou úední data sestavená o exekuních

dražbách (v píloze VII. k vládním pedlohám). Tak v král. eském
odhadovala se cena všech rolnických pozemk r. 1891 v exekuci

prodaných dle katastrálního výnosu (20eronásobným jeho s pi-

tením patiného podílu na budovy a odetením váznoucích bemen)
na 444.000 zl. a pi dražbách exekuních se stržilo skuten za n
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1,070.000 zl., tedy 2*41 -krát více; arci mnohý z tchto pozemk se

})rodal také pod onou cenou, ale z vytženého obnosu pi dražbách

je už vidti, že to musí býti dosti ídkou výjimkou *)

Dchodové statky rolnické mohou však vzniknouti také po

dobrovolném návrhu, uinném od vlastníka usedlosti zemskému
spoleenstvu. Zemské spoleenstvo na tento návrh zavede šetení,

zdali povinnosti na statku váznoucí pesahují jeho hodnotu (stano-

venou dle katastr, výnosu), ili nic. Je-li bemen na statku více,

nežli za dle toho šetení stojí, požádá zemské spoleenstvo hned

o exekuní dražbu, která se musí pak pedsevzíti a pi níž se spo-

leenstvo súastní, dražíc až do stanovené meze, a-li jinak se use-

dlost hodí k tomu, aby z ní se mohl uiniti dchodový statek rolnický.

\
Není-li statek zadlužen pes tu míru, tak že jej spoleenstvo mže
])evzíti, sdlá se úmluva s vlastníkem usedlosti a vyplatí se mu
po zaplacení všech bemen, co ješt zbývá, v dchodových dluho-

pisech a statek se tak stane dchodovým; bývalý vlastník jeho z-
stane i dále jeho majitelem, arci s tím omezením, které vbec sta-

noveno pro statky dchodové. Dle tchto návrh bude aspo moci

pedlužený vlastník usedlosti docíliti toho, že se duísí na jeho statek

zavésti exekuní dražba, ehož dle dosavadních zákonných ustanovení

se domoci nemohl. (Dokladem toho odvodnní a vysvtlivky k ped-

lohám podané na str. 4.) — Ani tímto zpsobem nevznikne asi

píliš mnoho selských statk dchodových, mže sice si takto každý

vlastník rolnické usedlosti zjednati laciný hypothekární úvr až do

I
výše, dle tchto pedloh stanovené (20- až 25násobné kat. výnosu),

ale omezení vlastnictví, které tím podnikne, bude pro mnohého dosti

citelné a hlavn bude se dotýkati hrdosti jeho, nebo bude se pak

zajisté íkati o nm, že není pánem sv-ého statku ; a toho ponížení

mnohý asi z falešného citu o cti snadno nesnese a tžko se k nmu
bude odhodlávati. Zejména bude zle psobiti strach, že by snad

pi nepoádném placení úrok a splátek mohl mu statek dchodový
býti sekvestrován anebo dokonce odat a dán býti jinému, k emu
bude míti zemské spoleenstvo vždy za takových okolností právo

[dle. §§ 40 — 50. pedlohy o rentových statcích].

*) V této píin mají úední data znanou mezeru, jelikož nikde ueuvádjí,

kolik usedlostí a v jaké cen se prodalo exekun pod onou mezí, jaká stano-

vena istým výnosem katastr.— Tak píznivý pomr kupních cen docílených pi
exekuních dražbách není arci ve všech zemích. Tak na p. na Morav byla

cena dle katrast výnosu 204.000 zl, kdežto skuten se stržilo pi exek. draž-

bách 383.000, tedy pouze asi l-88krát více.
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Když zemské spoleenstvo nabude dchodového statku v exekuci,

nebo když nepoádného vlastníka jeho vlastnictví zbaví, musí vy-

hledati nového vlastníka pro. V první ad (pi nabytí exekuním)

je k tomu povolán bývalý vlastník, jestliže není proti jeho spolehli-

vosti a zpsobilosti závažných námitek. Kdyby se k tomu bývalý

vlastník nehodil, má se dostati statek pedevším jeho choti, pak

descendentm (píbuzným v sestupné Hnii), kdyby jich nebylo, anebo

nebyh k tomu zpsobilí, ascendentm, konen ostatním píbuzným;

kdyby žádného takto nebylo možno vybrati za zpsobilého vlastníka,

nebo se nikdo z nich nepihlásil, zadá se dchodový statek nejlépe

kvalifikovanému žadateli [§§ 25—29 pedlohy.] Tmito ustanoveními

statky dchodové míní se co možná podržeti v rodin bývalého

vlastníka.

Rozumí se samo sebou, že statek pestane býti dchodovým,
jakmile vlastník jeho zaplatí úpln svj dluh zemskému spoleenstvu.

Dluhy zemského spoleenstva budou, jak už nahoe jsme vidli,

zarueny jednak zástavami hypothekárními, do té míry a pokud

vlastníci rent. statk svým závazkm ješt zúplna nedostáli, dále

ruiti za n bude jmní spoleenstva zemského a pokladna státní,

po pípad zem. Ale když dchodové statky budou zizovány dle

tch zásad, jaké stanoveny v pedlohách, není se co báti, že by

mohlo kdy na opravdové placení od státu nebo zem dojíti. Bezpenost

dchodových list bude jist taková, jako zástavních list zemských

hypotheních bank, a ty, jak známo, pi minimálním píspvku
placeném ode dlužník na výlohy ústavu, vynášejí velmi znaný
roní zisk.

* *
*

;
Celkem se mže íci, že psobení zákona o rentových statcích,

bude-li pijat, bezprostedn sotva se cítiti bude, a že uplynou drahná

léta, než pinese rolnictvu njaký patrnjší zisk. Pedlohou touto

také se na takové pronikavé zmny ani nepomýšlelo, jí má se uiniti

pokus, jak by se vyvažování bemen hypothekárních provésti mohlo.

Pro praktické úinky její nejcitelnjší vadou je, že cena, do které

smí spoleenstvo zemské dražiti, je tak sablojiovité urena (dle

katastrálního výnosu) a že následkem tohoto všeobecného pravidla

musila jiš býti volena co možná nízko. Vbec trpí pedloha velikou

podrobností, stanovíc pravidla pro všecky zem stejná a následkem

toho mnohdy také, aby se nikde nenarazilo, dosti bezvýznamná.

Jak známo, patí zákonodárství zemdlské snmm království a zemí

dle platné nyní ústavy, tak že to tím divnjší, pro íšské rad ne-
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' byly pedloženy pouze principielní otázky a pro podrobné pro-

vedení neodkázáno Snmm. Arci najde se omluva pro to snadno

:

dle faktických pomr, kde snmm k innosti opravdu hospodáské

ponechává se pranepatrný as, znamená odkázání dležité pedlohy

zemskému zastupitelstvu odloženi její do nedohledné doby — ad

calendas graecas.

Rolnický úvr hypothekární nezíská tedy píliš mnoho, bude-h

pedloha o rentových statcích za zákon pijata. Zídí-li se však

iokresní a zemská spoleenstva rolnická a budou-li opravdu vedena

obezetn a dovedn, mže tím stav selský nabyti znaných výhod.

Jednak se mže vymaniti znan z rukou pekupník, kteí vydlávají

na rolnictvu dvojnásob, kdy totiž mu dodávají hnojiva, stroje, semena

a jiné nezbytné vci k intensivnímu hospodaení a když od nho
kupují jeho plodiny nebo výrobky z nich ; jednak spolením rolník

mže se všeliké zlepšení provésti, na které jednotlivci se odvážiti ne-

mohou, odstraní se celá ada zbytených zprostedkovatel a bude

lze nabyti každému osobního úvru za podmínek daleko lepších ve

spoleenstvu nežli mimo n, bude-li jen správa jeho trochu nezištná

a dbáti opravdového prospchu svých len. Proto také pedloha

o rolnických spoleenstvech má aspo pro nejbližší budoucnost daleko

vtší význam nežli osnova o rentových statcích. *

Na konec nezbývá než vytknouti, co již bylo eeno v citovaném

lánku z Athenaea »o úvru pozemkovém...*, že totiž nejlépe by

úvr zlaciniti a co možná pístupným uiniti mohl pedevším stát,

kdyby uvedl co mohiá nejlepší poádek do svých financí. Proto jen

úroková míra udržuje se tak vysoko, jako dosud je nyní, že je

ohromný nadbytek státních dluhopis poskytujících vlastníkm bez-

[pené a nepomíjející dilchody. Všecky státy evropské jsou do té

míry zadluženy, že nechybí se, když odhadne se vydání na dluhy

tetinou neb aspo tvrtinou veškerých istých státních píjm.
V naší monarchii na státní dluhy bude co nejdíve již roního vydáni

najooniill. zl. r. m. Když tedy státy poskytují kapitalistm takovéto

ohromné dchody, které plynou do kas vitel státních a z kterých

vlastníci jich neplatí k tomu ješt žádnou da (v nkterých státech,

jako v Prusku, jsou aspo dchody tyto podrobeny osobní dani

dchodové), a pováží-H se, že tchto dchod spíše pibývá nežli

ubývá, jelikož státní dluhy stále narstají, nebude také nikomu snad

divno, že dlužník soukromý musí se odhodlati aspo takový, ne-li

znan vtší, dchod svému viteli platiti, jaký je vitel tento zvyklý

bráti od státu. Kdo má pohotov peníze, aby je mohl rozpjiti,

NAŠE DOBA I., 4. 18
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snaží se je uložiti co nejvýhodnji a nejpohodlnji: Státní cenné

papíry dávají stále ješt velmi znaný dchod (ne sice dle toho

mítka, na které jsme byli zvykli po netušeném národohospodáském

rozkvtu, po r. 1873), který je dostaten zabezpeen (pokud trvá

mír), a který také se velmi pohodln vybírá (stíháním kupon),

i proto vitelé budou pravidlem ode dlužník soukromých žádati

znanjší úroky nežli od státu a jiných obcí, leda by se vybírání

dchod upravilo zrovna tak pohodln, jako pi státních papírech

a poskytla zvláštní ješt bezpenost, jako tomu jest pi zástavních

listech. Kdyby však státy pestaly se dlužiti a poaly své dluhy

spláceti, teba sebe nepatrnji, mlo by to v záptí znané klesání

úrokové míry; pebytené kapitály by si musily dlati znanou

konkurrenci, pokud by se nabízely dlužníkm a nevrhly se snad na

výrobu prmyslovou; k tomu by pistoupily ješt obnosy státem

uplácené a tak by pirozen sice ponenáhlu míra úroková stále a stále

klesati musila. Pi tom by arci úvr hypothekární nejvíce získal,

jelikož po uplácení státních dluhopis, jakož i prioritních obligací

drah, které beztoho se stále umoují, byl by to jediný pohodlný a

bezpený zpsob ukládati peníze produktivn beze vší práce, nebezpeí

la namáhání vlastníkova. Proto nejúinnjší lék a náprava bolestných

i
pomr úvrních u všech výrobních tíd a zejména u stavu selského,

teba z poátku se to jen zvolna jevilo, záležely by v tom, aby stát

nepodnikal nových dluh i aby staré hledU co možná íipláceti. A šlo

! by to snadnji, nežli se na první pohled myslí. Na rentové dluhy

\ statni se platí od naši polovice rocné asi 14.^ milí. si., kdyby se

\k tomuto obnosu roéné stále na splácení pispívalo jen 10 milí. zl.

!(a dle úetních uzavírek za poslední ti léta inily pebytky prmrn
více), splatily by se všechny tyto dluhy za 70 let. Pf-i tom nebral

se zetel na snižování úrokové míry, které by splácením, státních

dluJul nastati mtisilo a kterého by se pak mohlo využitkovati tím,

že by se papíry státní konvertovaly a tak znan zase bím úrokové

snížilo; takovýmto zpsobem by se možná za nkolik let dalo do-

cíliti, že by se dluhy státní splácely a že by po pípad vydání na

n ani nebylo vtší nežli nyní, kdy stále zstávají ve stejné výši,

nebo kdy jich i ponenáhlu pibývá. Tato cesta ke zlepšení úvrních

pomr byla by asi nejvhodnjší, ale nelze se nadíti, že bychom ji

snad v nejbližší budoucnosti nastoupiU.



Studium právnické.

Píše Dr. J. Kaizl.

Dne 20. dubna 1893 schválen zákon, jenž týká se studií a zkoušek

právnických a státovdeckých ; na to dne 24. prosince 1893 vy-

dáno naízení ministerstva vyuování, kterým zákon tento jest pro-

vádn psobnost jeho zane se poátkem studijního roku 1894—5.

Souasn uveejnn výnos ministerský k fakukám k téže vci hledící.

Tím jest skoncována mnohoeená »reforma« studia právnického na

vysokých školách rakouských.

Prvý, rozsáhlejší poin dán byl roku 1886, když ministr vy-

uování vyžádal sob na právnických fakultách dobrého zdání o revisi

studijního ádu právnického, sdlaného r. 1855. Ode všech osmi

právnických fakult vyhovno žádosti té, a došla dobrá zdání více

mén podrobná a odchylná i novotáská; ba nejen fakulty resp,

vtšiny sboríi professorských, ale i menšiny a jednotliví professoi

podávali zvláštní svoje mínní. Necha o podrobnostech jest mínní

jakékoliv, tolik jisto, že mnoho vehni cenného a pouného jest ob-

saženo v nkterých tch hlasech, a tšíme se, že z nich bude tžiti

nedaleká budoucnost, když na tu chvíli pítomnost tak hrubou mrou
opomenula. Veliký, 424 stránky obsahující svazek tiskem vyda-

ných »dobiých zdání a návrh » zstane na každý zpsob estným

pomníkem povolaných jednotlivc, kteí s pokroilým dmyslem pii-

ovali se o opravdovou novoúpravu uení právnického a politického.

Minula více než tyi léta od té doby, než ministerstvo vyuování

odhodlalo se zákonodárným sborm pedložiti návrh opravný. Ui-
nno tak poátkem XI. sesse v msíci dubnu 1891, nejdíve v panské

snmovn. Vládní návrh každého pekvapil. Oekávalo se více, nco,

co by opravdu zasluhovalo jména reformy, a to tím spíše, že vláda

samou trní eí, kterou dne 11. dubna 1891 zahájena íšská rada,

18*
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byla prohlásila, » že jsou to obzvlášt právnické a státovdecké studie,

jichž reforma ukázala se nezbytnou*. Zatím vládní návrh nedotknul

se základ studijní osnovy, nýbrž toliko na periferii pozmoval

:

', k historickým oboríim pipojil rakouské íšské djiny (djiny vývoje

státu a veejného práva) a rakouské právo státní a správní, jakož

i statistiku, a prohlásil je za povinné a zkušební pedmty. Vedle tohoto

rozšíení povinných pedmt, jež hledíc k dosavadním pomrm,
do znané míry má toliko formálný \ýznam, podává návrh druhé

podstatné ustanovení, že v budoucnosti písné zkoušky (rigorosa)

a po nich nabytá hodnost doktorská nemají nahrazovati a zastupo-

vati zkoušek státních. *)

Tetí konen novota nejvíce bila do oí, nejen protože byla

s dosavadním ádem na venek v nejvtším odporu, nýbrž rovnž se

i protivila hlavní tendenci práv vypsané prvé skupiny nových za-

vedení, totiž rozšíení uební látky; máme na mysli pedpis, kterým

celé právnické studium zkracuje se z osmi na sedm semestr, a to

tak, aby z nich ped historickou státní zkouškou padly ti, po ní tyi.

Vládní osnova jakkoliv nesložitá a struná, dožila se dlouhého

trvání a pestrých osud v parlament. Panská snmovna souhlasila

skoro ve všem s novotami prvé a druhé skupiny, ale velmi rozhodn

opela se, aby studijní období ped historickou státní zkouškou

zbaveno bylo jednoho semestru a scvrklo se na ti. Konservativné

lpní na » historickém základu právního studia* a báze o ztenení

jeho vedla staré, na slovo vzaté juristy v panské snmovn k tomuto

odporu, jenž tím snáze dovedl proniknouti, ím slabji vláda svj

návrh bránila; byla sama ekla, že s didaktického stanovišt ne-

dovedla by onoho zkrácení dostaten odvodniti, ale že pro n mluví

praktické dvody, aby totiž ve prospch tch, kteí studenta vyživují,

doba a náklady studií byly zkráceny. Proto zavedeno usnesením

panské snmovny staré rozložení studií na dva díly po 4 semestrech,

jako bylo doposud, a ostatek pijat vládní návrh jen pozmnný
v ten zpsob, že všeobecné státní právo vymíceno z povinných, vše-

obecná i rakouská statistika ze zkušebných pedmt.
Výbor poslanecké snmovny pedložil zprávu a návrhy, které

nepijaly ani pvodního návrhu vládního (7 = 3-1- '^)' ^'"^^ snesení

*) Dosavadní rigorosní ád nebyl celou »reformou« doten; zmna jeho

zstává vyhrazena vlád, když byl návrh posl. Kaizla, aby upravení jeho bj-lo

zstaveno legislativ, zamítnut 67, proti 61 hlasm (v sedni posl. snmovnj' ze

dne 28. ledna 1892).



panské snmovny (8 = 4 -f- 4), nýbrž žádaly právnické studium

o 8 semestrech, rozdlené na díly o 3 a 5; dvodem pro to bylo,

že posud historickému právu nad potebu se dopávalo asu, kdežto

pak na platné právo a zejména na státovdecké odbory píliš málo

ho zbývalo. V tomto novém rozdlení studia, jemuž pak odpovídala

první státní zkouška položená na konec tetího semestru, spatovala

vtšina výboru stežeje opravy toho asu jí dostupné. V ostatních dvou

kusech pijato v podstat usnesení panské snmovny. Ve snmovn
samé došlo k veliké debat, v níž oposici proti dosavadní úprav studií

i proti navrhované oprav vedli pp. Roszkovvski, Masaryk, Slavík

a Kaizl. Ukazovali na zásadní nedostatenost dané » historické* pr-

pravy, která není historickým úvodem a výkladem platných právních

ád, protože práv v ímském právu vykládá se staroímské právo

a hlavn moderní právo pandektové a nikoli to, jež bylo spolu pod-

kladem rakouské kodifikace r. 1811 (obanského zákonníku); která

v nejlepším pípad jest pípravou jen pro soukromoprávn obory

studia ; která co do ceny a methodické správností svoji jest oividn

v pochybnost uvedena novjším úsilím o zavedení pednášek, po-

dávajících opravdu historii rakouského práva; která last not least

ve své výhradnosti a odlouenosti od všeobecného výkladu o spo-

lenosti a státu sužuje rozhled a pojímání mladého studenta, stavjíc

jeho vzdlání na píliš tsný, jednostranný, nedostatený základ*

Proto domáhali se, aby výklady o historických právech byly

drazn obmezeny (ímské právo na p. nejvýše 14— 15 hodin),

a státní vdy od samého poátku uinny spolu základem studia,

již v prvém prpravném oddlení jeho. Toho bez výhrady žádáno

býti musí na úprav právního studia, a má-li býti na výši

dnešního pokroku vd spoleenských a z nho plynoucího pojetí

o zdrojích, o významu a úkolech práva v ádu spoleenském, a má-li

právník na druhé stran býti s veliké úkoly, které na vznáší nejen

úední a praktické povolání jeho pi soudech, a úadech správních,

v advokacii a notáství, ale i platnost, kterou mu ve spolenosti zjed-

nává znalost platných ád právních. Spor necha byl nebo mohl
býti o to, kterak tyto spoluzákladné nauky mly býti nazvány a roz-

lenny: ale že o samu tuto zásadu nejen byl spor, nýbrž že v nm
zásada ta podlehla, že zstalo na konec v podstat pi staré osnov
odpovídající tuhému absolutismu let padesátých, tím vynesen soud

nad hloubkou a opravdovostí celého díla jakožto reformy a toho,

co od nho jest se nadíti. Výsledek ten nelze zastírati pevratným
radikalismem pokrokové oposice, který by snad vedl k nedozírným
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novotám a povážlivým experimentm ; bylo práv se strany opposice

v plné míe šeteno konservativního stanovišt tím, že trvala na

obmezení sice, ale ponechání dosavadních prpravných disciplin histo-

rických, a žádala toliko pipojení nových a obsáhlejších základ socio-

logických a filosofických.

Snmovna, jejíž vtšina takovouto zásadní skutenou reformu

zamítala, nemla ovšem pevného stanovišt a resistence. Ješt zpráva

výborová na to kladla váhu, že alespo toho jest teba, aby roz-

šíilo se druhé období studia, hledíc k velikému rozsahu, jehož v po-

sledních desítiletích nabylo platné právo rakouské a státní vdy.

Odtud také návrh výboru, aby se prvý historický oddíl studia stlail

na ti a druhému aby se ponechalo pt semestr. Na tom ješt

v debat zpravodaj výboru velice si zakládá, oznauje to za » velmi

pronikavou a dležitou reformu*, ba pímo prohlašuje takto: »ne-

rozpakuji se prohlásiti, že kdyby námi navržené obligatorní rozdlení

na ti a pt semestr padlo, byla by celá ta nezbytná a pimená
reforma, kterou tento návrh zákona zamýšlí, bez valné ceny (»ziemlich

wertlos<f). Tak i on sám pronesl soud nad svým dílem.

Sotva že do panské snmovny pozmnné usnesení její se vrátilo,

sestoupivší se komise ihned usnesla se na tom, aby setrváno bylo

pi prvotném snesení, t. j. rozdlení studia na dva stejné oddíly po

tyech semestrech. Panská snmovna pijala návrh své komise

a jen v tom po svém mínní poslanecké snmovn pišla vstíc, že

pedepsala, aby i druhá povinná pednáška na filosofické fakult,

jakož i výklady o srovnávací a rakouské statistice slyšeny byly ped
historickou státní zkouškou, t. j. v prvém dvouletí. Tak se stalo,

že pedloha opt se dostala do poslanecké snmovny. Tam zatím

vtšina zapomnla i na to, v em sama ped krátkou dobou ješt

spatovala hlavní kus, bez nhož by i dle jejího soudu reforma ne-

byla reformou, totiž rozdlení na ti a pt semestr. Šlo patrn už

jen o to, aby pedloha zákonodárn vbec njak byla vyízena.

A proto opuštno obligatorní rozdlení na ti a pt semestr a ob-

líbena » stední cesta «, kterou oposice oznaila slovem »Spottgeburt

von Compromiss«. Výsledek její zní v hádankové stylisaci takto:

» studie trvají nejmén osm semestr, z nichž teba odbyti nejmén
ti ped, ostatní, ale nejmén tyi, po historické státní zkoušce «

;

,/
to znamená, že každý právník musí studovati práva osm semestr,

' že však si mže celé studium rozložiti bu na 3 a 5, bu na 4

a 4 semestry. Ustanovení, kterým panská snmovna poslancm chtla
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pijíti vstíc, bylo zrušeno a obnoveno pedešlé znní v píin shora

eených dvou povmných pednášek. Panská snmovna na konec

pijala nabídnutý kompromiss, a tak mohla pedloha císaským

schválením nabyti zákonné platnosti.

Poslední slovo » reformy « jest tedy to, že jako nový, povinný

a zkušební pedmt do prvého oddílu studia postaveny rakouské

djiny íšské, totiž djiny vývoje státu a veejného práva, dále že

státní právo (všeobecné i rakouské), pak nauka správní a rakouské

právo správní prohlášeny za povinný pedmt, konen pak že kol-

legia politicko-ekonomická oznaena slovy : nauka i politika národo-

hospodáská, a finanní vda rozšíena > obzvláštním zetelem k ra-

kouskému zákonodárství finannímu. Co krom toho v soustav

pedmt pozmnno, má význam docela podízený. Ale ovšem

znaný, by i dokonce ne reformní dosah má ustanovení o možném,

dvojakém rozdlení studia. Dsledkem nového pedpisu bylo by, aby

právnické fakulty v sob nadále zavíraly dvojí bh studijní se zvlášt-

ními úpravami pednášek: jeden pro studenty, kteí ve tech se-

mestrech odbudou historické studium a pt semestr vnují positiv-

nému právu a státním vdám; druhý pro ty, kdož na obojí naloží

po tyech semestrech. Ze by to znamenalo nejen velké rozšíení potu
docent na fakultách, ale i roztržení jednoty a zmatení studia, jest na

bíledni. Z ministerského výnosu k fakultám vysvítá, že vláda pravo-

moci svojí v tom zpsobu neužije. Dojde tudy k alternativ druhé:

studia upraví se tak, aby historické pedmty v každém pípad ve

tech semestrech byly zakoneny, ale aby také poslední tyi se-

mestry celého kvadriennia jako posud v sob zavíraly celek posi-

tivného práva i státních vd. Následkem toho visí tvrtý semestr ve

vzduchu; ti, kdož složili prvou státní zkoušku po tech semestrech,

nebudou jestS moci poslouchati podstatná koUegia druhého oddílu

studia; a ti, kdož prvou zkoušku složí až po tvrtém semestru, ne-

budou jiz míti podstatných koUegií z prvého oddílu.

Krom toho tento tvrtý semestr letní, v nmž bez toho sotva

kdy déle se pednáší než 10 nedl, zkrácen bude nyní ješt na po-

átku tím, že v prvých tyech nedlích jeho mají býti provedeny

státní zkoušky tch, kteí po tech semestrech se jim podrobí;

zkoušenc v tomto novém terminu nebude málo, protože pihrnou

se i ti, kdož studovali sice tyi semestry, ale nenabyli odvahy pi-

hlásiti se ani v ervencovém ani v íjnovém terminu. Tu pak vru
jest na pováženou, docentm i studentm, Ize-li v dob již dosud
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pekrátké a na dále znovu zkrácené absolvovati njaké obsáhlejší

kollegium.

Pro nejbližší dobu jest ovšem pravdpodobno, že valná vtšina

student pjde ke státní zkoušce historické až po tvrtém semestru;

že pro takové kandidáty tento poslední letní semestr a kollegia

v nm obsažená mly už dosud málo významu, jest vcí dávno známou.

Když už studium právnické nemlo se u nás reformovati než

v tom duchu a v té hloubce, jak se stalo : skoro mohlo by se dáti

za pravdu tm, kdož tvrdí, že by bylo lépe bývalo bez debaty

a namáhání pijmouti onen pekvapující prvotný návrh vládní a s ním

spojené praktické výhody.



Divadlo.

Desátý rok Národního divadla.

Pan editel Národního divadla vydal zprávu o vnjší historii ústavu

za prvé desítiletí; historie vnitní, smím-li tak íci, tená mže
se domysliti z toho, co podáno a co nepodáno. A podává se jen

statistika kus s jakýmsi aesthetickým lemováním.

Pan editel použil píležitosti a vyložil aesthetickou theorii o diva-

delní kritice. Pokládám to za zbytené, ale pochopuji to s druhé

.strany a omlouvám. Pan editel Šubert následuje píklad Bismarckv

a jiných inných muž, kteí taktéž vsahují do veejného mínní,

aby je korrigovali; p. Šubert ví, že veejné mínní »jest proud, ve

kterém se nejpohodlnji plave«, a proto proud ten chce míti ve svém

eišti. Ale pan editel je také umlec a také proto ozval se proti

nepohodlným kritikm; v té píin p. editel plave zase v proudu

našeho básnického mínní, nebo rozumí se u mnohých našich básník

samo sebou, že kritikové jsou rýpalové.

Ostatn docela lojáln sám dlám rozdíl mezi kritikem a rýpalem;

protože bych však o hranici mezi rýpalstvím a kritikou chtl býti

, s kompetentního místa pouen^ dovolím si otázku : co znamená smutná

událost se si. Walterovou .f* Co to znamená, když pi otevené scén
tanenice se propadne a tém zabije.?*

Statistika dávaných za posledních deset let kus stojí za po-

všimnutí. Pomineme-li živé obrazy a pod. scénické drobotiny, ob-

držíme tento pehled dávaných kus:
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^'"*^ hud °skkdby °P"^'y melodrama

eské 911 679 — 32

jinoslovanské . . 108 86 — —
cizí 1036 1092 126 —

balet a ^ . výpravné
tance

Pantomima ^^^^^

40 — -
8 — -

398 10 257

Podrobnjší výet podává tento obraz:

eské 911

ruské 84

polské 24

staroindické ... 7

ecké 14

latinské 5

latinské novovké . 3

anglické 173

679

74

7

32 40

8

francouzské
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26krát Stroupežnického Paní mincmistrová poprvé 27. dubna 1885

21 » Bozdchova Zkouška státníkova » 21. listop. 1883

20 » Pippichovo Ve veejném život » 29. záí 1884

20 » Šamberkovo Jedenácté pikázání » 13. ledna 1884

18 >> Štolbovo Vodní družstvo » 1. pros. 1886

17 » Šubertovi Probuzenci » 2. pros. 1883

17 » Stroupežnického Krištof Kolumbus » 4. erve. 1886

17 » Klicperv Rohovin tverrohý » 2. pros. 1883

15 » Stroupežnického Naši furianti » 3. kvtna 1887

14 » Preissové Gazdina roba » 7. listop. 1889

13 » Jeábkv Služebník svého pána » 19. ledna 1S85

12 » Kollárv Pražský žid » 11. erve. 1884

12 » Štpánkíiv ech a Nmec » 13. ledna 1888

12 » Vrchlického Pomsta Catullova * 20. dubna 1887

11 » Bozdchovo Z doby kotillon » 8. února 1884

11 » Kolárova Královna Barbo/a » 20. dubna 1884

10 '> Vrchlického Exulanti » 7. íjna 1886

10 » Machákovi Ženichové » 9. listop. 1891

Absolutní poet, kolikrát kus dáván, nerozhoduje, protože kusy

nejsou stejn staré a od stejné doby na jevišti. Pokud lze z ísel

I dlati bezpenjší vývody, vidti pedevším, že z eské produkce

'dramatické více se líbila lehí inohra a veselohra než vážnjší drama,

akoli co do potu ze 119 domácích prací 64 je obsahu vážnjšího,

.' 55 veseloherního. Hlavní dramatik je eskému obecenstvu Shakes-
' peare, jehož 14 kus dáváno 169krát ; nejastji dáván i Shakespearv

Sen v noci svatojanské (56krát). Z francouzské inohry je nejvtší

repertoir potud, že vybráno 87 kus od 52 autor vtšinou veseloher

: (62), kdežto eských autor dramatických je 36. Sardou, po Shakes-

pearovi, zajímal naše obecenstvo nejastji — 116krát. Nkteí naši

spisovatelé na jevišti Národního divadla našli svj hrob, jako na p.
V. Vlek; není náhodou, že Vlek napsal jen vážné kusy a kusy

starého genru; vážnost bez humoru není tragická, a humoru pan

Vlek a podobn i jiní naši dramatikové nemají. Od Šuberta jsou

ovšem podobn jen vážné práce, ale jsou alespo pístupnjší my-

šlénkám novým; paní Preissová mže býti spokojena, taktéž p. Svo

bodá (Fr. X.). Ohnetv Majitel hutí dáván od 30. pros. 1888 43krát,

Sardouova Theodora 20krát (poprvé 7. února 1886); Ibsenova Nora

i Sudermann prorazili.
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Z literatury nmecké taktéž vypjujeme si vtšinou veselohry.

Nápadno je, že Gothev Faust od 18. února 1885 dáván jen dvakrát;

naproti tomu Madáchova výpravná Tragedie lovka od 23. er-

vence 1892 sehrána již Slkrát.

Z eských oper a hudebních skladeb Smetana stojí v popedí;

Prodaná nevsta dávána 125krát od 23. list. 1883; pak mají nej-

vtší íslo Dalibor (3bkrát), Hubika (35), Libuše (31). Dvoákv
Dimitrij od 20. Ust. 1883 dáván 39krát, Šelma sedlák 14krát (od

2(3. Ust. J883); Blodkovo V Studni 34krát (od 2. prosince 1883)

a Rozkošného Popelka 39krát (od 31. kvtna 1885) vykazují pak

ísla pomrn nejvyšší.

Z cizí hudby líbí se hlavn Mozart (<^*4j, Wagner (72), Verdi

(109), Bizet (79), Meyerbeer (73). Úspch Wagnerv je pomrn tím

vtší, že posud dávány jen dva kusy (Lohengrin, Tannháuserj, a že

teprve r. 1885 na jevišt pipuštn Lohengrin, Tannháuser 1891.

K podrobnjším rozborm data statistická nepodávají spolehli-

vého vodítka, a do kvalitativní analyse jednotlivých autor nemžeme
se te spouštti. Pece však ješt lze uiniti nkteré závry.

/ Naše divadelní závislost na cizin je znaná. Proti 1662 eským
produkcím stojí cizích 3121; z tchto bylo slovanských jen 202.

Podívejme se na tyto pomry blíže.

Jak vidti, má na naše divadlo a dramatickou produkci nejvtší

vliv Francie a Nmecko. Francouzských kus všech dohromady

vidlo a slyšelo se na našem jevišti 1263, nmeckých 657. (Pi n-
meckém repertoiru dlužno míti na mysli, že na eské obecenstvo

i zdejší nmecké divadlo má ješt patrný vliv.) Znaný je také vHv

vlašský s 679 kusy.

Hledíme-li pouze na dramatickou literaturu, tedy práv i zde

Francouzové a Nmci na nás vliv mají nejvtší, alespo kvantitativn;

I

Shakespearv vliv je více kvalitou silnjší. Vedle toho slovanský

'svt, najm ruský, nám zstává poád ješt cizí. A myslíme, docela

zbyten. Z ruské dramatické literatury dalo by se více pedvádti.

Jestliže se na p. dává Gogolv Revisor, pro by se nelíoilo Gribo-

jedovo: Ploe od umu.^ Pro by eská scéna nepinášela více od

Ostrovského.? Jeho Boue pi nejmenším je tak zajímavá jako nkteré
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kusy francouzské; pipouštíme, že by výbava a úprava pro ruské

kusy vyžadovala nkteré výdaje a ovšem i studie. Nebudeme se

pimlouvati i za jiné ruské kusy z dvod literárních anebo dokonce

» slovanských*; avšak, když dával se kus Spažinského, mohly by se

dávati i jiné kusy ruské, které plní v Petrohrad a Moskv kasy.

O tom statistika ruského repertoiru dala by dostatené pouení.

Nynjší eský repertóir málo se liší od Vídeského, — tím

eeno je všecko; je však možno, i bez revoluce, tomuto vlivu ví-

deskému krok za krokem se ubrániti.

Pi posouzení a ocenní našeho divadla nesmí se zapomínati na

jednu vc, že totiž jedno jevišt sloužiti musí všemu umní scéni-

ckému. Z toho vyplývají mnohé vady, jimž správa sebe dovednjší

nemže se vyhnouti; uznáváme tuto situaci pro správu divadelní

pln. Arci, z této centralisace, smíme-li to tak napsat, divadlo a zejména

kasa má i výhody.

Naše divadelní správa šastn rozdluje svou píze inohe

a produkcím hudebním, pokud totiž bží o poet inoher a oper;

inoher sehráno 2015, oper (operet, melodramat, balet) 2461. Co

do vci, k opee na našem divadle mohlo by se pihlížeti více. Do
jaké míry bylo by již možné pomýšleti na divadlo druhé a touto

dlbou práce podporovati vývoj dramatického umní, nechceme roz-

suzovati; znalci astji již vyslovili mínní, že by Praha snesla

druhé divadlo. Ješt nedávno se o druhém divadle zase psalo,

když odpolední t. zv. » lidové* pedstavení nad oekávání skvle

se vydailo.
*

Ve zpráv teme ješt, že nejvtším umleckým inemi Národ-

ního divadla byl cyklus Smetanv, a slibuje se i pro píští rok;

doufáme, že zejména také výprava Smetanových kus bude lepší

a pelivjší než posud. Podobn mají se poádati cykly inoherní

;

prvý prý bude z prací Fr. V. Jeábka, jehož Služebníka svého pána

p. Šubert pokládá za nejlepší práci dramatickou. Po cyklu Jeábkov
budou se poádati cykly Stroupežnického, Tylv, Vrchlického a j.

Velmi pravdivé je, co se praví o významu prací pvodních, že

jsme a rosteme tím, co vykonáme svým duchem, nikoli ím by

jevišt vyniklo dávajíc díla cizí. Dojista pi malosti naší literatuiy

divadlo pro nás má dležitost velikou, a protože i na divadle
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chceme býti svými, bude dobré, jestliže nutné vlivy cizí peliv
budeme si urovati podle toho, co jsme a býti chceme.

Podle zásluhy ve zpráv vzpomenuto, že i libretta operní nyní

lépe a umletji se pekládají než díve; uznává se v té píin
zásluha p. Novotného a jednotlivých básníkíiv a spisovatel (Krásno-

horské, ervinkové-Riegrové, Mužíka a j.).

Konen ve správ se pipouští, že tu i tam na jevišti slyšeti

jednotlivé prý chyby proti správnosti jazyka. Správa sama s uznání

hodnou odkrytostí pipouští opomenutí, ba i nedbalost našich umlc,
hercv a zpvák; nkdy prý umlci tito sami o své ujm dlají

» rozkošné « korrektury. Dodává se však zajímavý fakt, že v tom

ohledu dámy jsou mnohem svdomitjší než pánové. Se své strany

pipojujeme se k tm hlasm, kteí si netoliko pejí, aby se na jevišti

^.dbalo mluvnické správnosti jazyka, nýbrž také žádají, aby na našem

ijevišti obzvlášt i výslovnost a vbec pednesení bylo eské a vzorné,

A. S.



Strany a pomry ve Francii.

Dopis z Paíže poátkem ledna 1894.

Pomry francouzské stávají se poád zapletenjšími, hlavn tím, že

posavadní strany politické ztrácejí jaksi svou barvu. Palais Bourbon

je jakoby veliké šedé pozadí nového obrazu, na nmž zatím jen nkolik

málo pestejších postav se mihotá — šedé pozadí tvoí všecky politické

strany, pestré postavy jsou socialisté a socialistití radikálové. Maje úkol

vystihnouti z toho Šeda v šed jednotlivé odstíny, nemám snadný úkol,

ale pokusím se o to, se jsem — pátelé francouzští ochotn pomohou,
kde vlastní síla nepostaí.

Attentát na snmovnu pišel novému ministru jako na zavolání.

Boj proti anarchismu je vítanou záminkou boje proti socialismu. A v tomto

znamení nastoupil Perier Perier dotvrdil program svého pedchdce. Re-

vise ústavy, odlouení státu od církve ani Perierova vláda neprovede

;

uznává toho potebu, upraviti spravedlivji berní soustavu, a ohlásila ped-
bžná vyšetování o pensijních pokladnách pro dlnictvo. V zahraniní
politice nová vláda chce postupovati tak pevn jako uvnit, Francie má
dokázati, že jí do opravdy bží o mír. V souhlase s tímto programem
vláda odmítla návrh na amnestii, a práv pi tomto návrhu, uinném
socialisty, hned za erstva srazily se strany. Socialista Brousset atta-

koval nové ministerstvo ponkud neomalen a proto dostal od nového
ministra vnitra Raynala neomalenou odpov. Raynal boulangistickým

»zrádcm vlasti« nechtl dáti amnestii; za to se mu dostalo od po-

slance Méryho (boulangisty) titulu »niemy«, a listy protivládní zahájily

silnou a tžkou palbu. Uznávalo se však, že »Lom — železo vyšší spo-

lenosti* — tak nazván Raynal v nepátelském tisku — zpsobil novému
ministerstvu svým píkrým vystoupením zbytenou ostudu. Antisemité

z toho ihned tžili, nebo Raynal je žid, jako socialisté tží z toho, že
' Perier má 500.000 roních dchod z dol Anzinských, a že Burdeau,

ministr financí, hájil zájmy Rotšildovy, zpsobiv, že se bance francouzské

obnovila privilegia. Nacionálové zase mají radost ze Spullera, jenž prý

jako Nmec pije pivo a pojídá zelí, nemaje takto kdy, aby uinil nco
zlého, a zdá se, že smíškové všech stran si libují v Martym (obchod), o nmž
napsáno, že ministr Marty Je nejhloupjší lovk po — Martym.
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I ve Francii žije se politicky velmi rychle — SpuUer, pítel Gam-
bettv nemá kdy, aby nco zlého udlal : co pak nenapsal nedávno
pknou knihu o pomru státu a církve, ve které svtu dokázal, že

Francie od as Gambettových velice se zmnila? Gambetta prohlásil za

nepítele Francie klerikalism — SpuUer dokazuje, že klerikalism dá si

íci, a že tudíž i republikáni si musí dáti íci. Již ani nepekvapuje,
že papež nového ministra kultu pochválil. Avšak práv o tuto zmnu
veliké strany republikánské bží, a k tomu cíli musím tenáe »Naší
Doby« uvésti do snmovny a ukázati mu jednotlivé strany a frakce.

Snmovna francouzská složena je z 58 4 poslanc. Nehledíme-li

k sedmi volebním okresm koloniálním, Francie v nynjší snmovn re-

presentována je tymi stranami, totiž umírnnými republikánv, radi-

kály, socialisty a monarchisty.

V loských volbách byli poraženi monarchisté, nebo zvoleno jich

jen J2l, a z tch je 35 »rallirovaných«, kterýmžto jménem se oznaují
monarchisté uznavší republiku — podivní monarchisté! — naproti mon-
archistickým »intransigentm«, kteí republiky neuznávají. Naproti tomu
,repubhkáni rzných frakcí vtáhli po volbách do snmovny s 41»1 po-
' slancem. Z tch ítá se asi 309 k mírným, 117 k radikálm a G5 k rz-
ným frakcím socialistickým a socialisticky zbarveným.

Vítzství republikánv a zejména republikánv umírnných, tedy

strany, z níž se zrodila panama, dosvduje, jak se ve Francii idea repu-

blikánská již vžila; idea ta opanovala lid venkovský a zakotvila se, ale-

spo na as, i ve vrstvách kapitalistických. Nynjší umírnni republikáni

jsou potomci a následníci Gambettovi; ovšem že však program Gambettv

I

pozmnili, ješt více, než Gambetta pozdji sám. Gambetta vidl nepítele

Francie v klerikalismu — » klerikalism, to nepítel « Gambetta ekl ve sn-
movn 1872 — a proti nmu zahájil boj kulturní; zárove však získati

íchtl republice kapitál a vbec tídy bohatší, a proto stejn drazn ]iro-

hlásil »není sociální otázky«. Gambetta nepostehl, že tyto dv zásady jeho

nedají se organicky provádti — po jeho smrti mužové, jako Freycinet,

Ferry a j. provádli kapitalisaci republiky, ale poád více a více zasta-

vovali kulturní boj, až konen práv letos a zárove s volbami Spuller,

;bývalý sekretá Gambettv, ve vydaném spise akceptoval repubhkánskou
politiku — Lva XIII.

V prvých dobách republiky, vlastn ješt repubHky nebylo, byla

monarchie bez monarchy, nebo celá správa zem pirozen pokraovala
v tradicích monarchistických. Nastal boj mezi republikány a monarchisty,

a práv zase v tomto politickém zápase Gambetta a jeho strana strhla

na sebe vedení. Monarchisté, rozštpeni na ti frakce -- bonapartisty,

legitimisty
. a orleanisty — svou nesvorností posilovali republiku, až pak

smrtí prince Napoleona (1879) a hrabte Chamborda (1883) ztratili

ti pretendenty. Monarchism tou mrou klesal, kterou strana Gambettova
jstávala se mírnjší, hledajíc oporu v kapitalismu a upouštjíc od radi-

kálního boje s církví; klesl tak, že konen i papež uznal republiku.

Výsledek toho processu od r. 1871 byl, že loni, jak už eeno, zvo-

leno jen 73 monarchist. To ovšem obrat nemalý, vzpomeneme-li, že

monarchisté mívali dlouho kolem 200 poslancv a pes to.
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Kdežto tedy pí-irozeným vývojem monarchism krok za krokem ustu-

poval republikanismu mírnjšímu, v ln republikán proti mírnjší vt-

šin rostla radikálnjší menšina.

Historie radikál francouzských je velmi* zajímavá a — krátká; dá

se vysloviti jménem : Clémenceau. Gambetta neodolal mamonu — ma-
mon i Clémenceauovi zlomil vaz. Radikální strana poala se konsolidovati

na konci let sedmdesátých, když strana Gambettova více upouštla od
svého staršího programu. Clémenceau, jak se dalo oekávati od poslance

zvoleného od Montmartru, stal se vdcem radikál, opíraje se zárove
o zárodky strany socialistické. Gambetta povoloval naped radikálm

;

r. 1880 na pr. provedl zejména amnestii komunard. Avšak nezmrný
nepotism, jejž Gambetta provádl a jejž od nho odvracoval nejlepší re-

publikány, sílil hnutí radikální. Clémenceau vytýkal Gambettovi »tajnou

diktaturu«, a tím dohnal všemocného tribuna, že se pokusil (1881)

o vlastní ministerstvo ; skuten prokázal Gambetta svou neschopnost,

vésti repubhku. Clémenceau chyte spekuloval — znal Gambettu, vdl,
že jeho síla byla v ohnivém a bouném probuzování Hdu a využitko-

vání jeho vášní, pro denní a opt denní práci politickou Gambetta nebyl.

Nebylt ministrein déle než deset týdn.
Avšak Clémenceau nebyl v té píin jiný než Gambetta a proto

padl taktéž a stejnými píinami ; arci mnohem rychleji než jeho veliký

mistr. Clémenceau byl politik ist negativní, dovedl ministry porážeti,

ale sám v práci neobstál. Neobstál ovšem i v pokušení.

Clémenceauovi byl boulangisni osudný. Boulangism stvoil Boulangera,

nikoli naopak — boulangism byl protest malého muže proti rostoucí

tísni sociální, Boulanger dal celému hnutí jméno a etikettu. Bezcharak-

terní generál, jenž používal monarchistických penz práv tak pro svou

ješitnost jako zvlášt dressirovaného kon, na nmž se imposantn chtl

praesentovat, zpsobil, že se radikálové a mírní republikáni zase spojili

a tak od r. 1889 Francie mla »koncentraní« ministerstva, v nichž

práv ob republikánské frakce byly » koncentrovány «. Boulanger byl

poražen od Constansa. Constans stal se po Boulangerovi rekem dne.

Ale »radikální« hrubost a bezohlednost vykopaly i Constansovi hrob

a Clémenceau utopil se v panamském bahn a s ním utrpl radikalism

citelnou porážku, S Clémenceauem utopili se ostatní vdcové radika-

lismu Floquet a Maujan.

Avšak panama není jediná píina pádu radikál. Jist volistvo

všude nepoctivosti svých poslanc dlouho nesnese; avšak nepítelem ra-

dikál stala se a stává se rostoucí nespokojenost massy lidu s politikou

nesociální. Radikální program politický ztratil svou bývalou pitažlivost;

netoliko dlnictvo, ale i chudší mšanstvo a rolníci nedovedou se již

rozeháti po odstranní senátu pro odlouení státu od církve a jiné po-

žadavky radikální. Uznává se toho poteba, opraviti ústavu, jež pochá-

zejíc z dob monarchistických, v podstat posud je monarchistická; avšak

na massy volistva psobí fakt, že francouzský oban rok od roku musí

platiti vtší dan a že platí více než obané stát jiných. To je argu-

ment, jemuž na dlouho neodolá žádný poplatník. A francouzští poplat-

níci poínají se všímati statistiky. Vdí velmi dobe, že státní dluhy ro-

NAŠE DOBA I., 4. 19
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i
stou mrou nebývalou, že státní dluh obnáší dvakrát tolik nežli za cí-

saství (1. ledna 1871 obnášel státní dluh 12.454, 1. ledna 1889 již

21.251 milion frank). Rok od roku rostou dan, a proto v celé zemi
vzrstá nespokojenost, jak toho nejlepším dkazem je vzrst socialist.

Opakuji, panama republikánským stranám pi loských volbách neuško-

dila, leda v Paíži ; korrupce byla práv píliš všeobecná. Monarchisté

z ní také netžili, proto, že se v monarchii již málo ví, a že mnozí
monarchisté panamskému zlatému teleti práv tak se koili, jako mírní

a radikální republikáni. Skutený protest lidu proti panam jeví se ve

vzrstu sociálního hnutí.

Na tento význam francouzského socialismu musíme se podívati

zvlášt . . .

Po roce 187U ve Francii strany z pochopitelné píiny byly po

výtce politické. Uvnit šlo o upevnní republiky a pekonání monarchie,

zárove interes zem obrácen byl na politiku vnjší, zem klidn a trp-
liv pinášela obti, a se peníze požadovaly na armádu a lostvo, na

podniky v Tunisu, Congu, Tongkingu anebo konen na školství Pád
císaství píliš otásl mozky, než aby se byly zabývaly reformami sociál-

ními; jako v letu, rázem chtli Francouzové zbaviti se okov caesarismu

a pediti Nmce a je povaliti. Molochu revanche obtovalo se všecko.

Avšak francouzské mysU rok od roku stávaly se klidnjšími. Ohromné
výdaje zpsobily v massách lidu nespokojenost a a Gambetta hlásal, že

pro Francii není sociální otázky, sociální otázka drazn klepe na brány

snmovny. Gambetta mýlil se v té píin jako v Rakousku Giskra.

Socialism ve Francii je docela jiného rázu než u nás a v Nmecku.
Ve Francii socialism byl vždy více politický a íilosolicko-radikální

;

teprve poátkem 70tých let francouzské dlnictvo poíná se organiso-

vati pro hospodáské reformy. Vtších rozmr socialism nabývá od
r. 1881). Roku 1891 pívrženci Marxovi postavili si program pro volby

obecní. Rok na to byl kongress v Marseillu, kde poprvé smluven pro-

gram pro reformy agrární.

Tak nadešly volby loské.
Roku 1889 socialistických hlas odevzdáno 17G.369, 189;! již l8t).;)l4

a ítají-li se k nim hlasy socialistických radikál, tedy 58<). 2;)2, V Pa-

íži 1889 socialisté mli hlas 56.271, 1893 již 102.91;) a se socialisti-

ckými radikály 1 BO.;386.

Socialisté francouzští rozdleni jsou na nkteré frakce. Strana Mar-
xist nebo t. zv. strana kollektivistická má nejvíce pívrženc v depar-

tementech; v Paíži je domorostlý socialism Blanqitistv a. Possibilístil,

kteí zase se rzní na Allemanisiy a Broiissisty. Vedle tchto frakcí jsou

ješt nezávislí socialisté a konen socialistití radikálové. Všech do-

hromady je 49. Vdcem socialist buda bezpochyby Guesde ; Lafargne
propadl proti klerikálnímu kandidátu, jemuž vláda piskoila na pomoc
tím, že jeho volební okres na rychlo rozšíen o 16 distrikt. Vdcem
radikál je Goblet.

Srovnávají-li se pomry francouzské s nmeckými, tedy ovšem strana

socialistická je slabší nikoli co do potu poslanc — v nmeckém reichs-

tagu je 44 socialist — než co do potu volistva ; v Nmecku loni
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odevzdáno socialistických hlas 1,720.000, voli všech v Nmecku i ve

Francii je 10 million. Avšak pres to je vzrst socialistických hlas
velmi znaný. Strany republikánské ve volební kampagni zle pociovaly

agitaci socialistickou ; tmto neuškodilo, že proti nim od republikán spo-

jených v tom ohledu s monarchisty a klerikály bilo se na jejich internacio-

nalism a nedostatek vlastenectví, ba pímo se nazývaly stranou pruskou :

pes to znan vzrostly.

Strany politické a pedevším republikáni podráždni výsledkem voleb

zahájili ihned akci proti socialistm. Zejména Perier sám je jejich no-

pítelem.

Dovolává se výsledku voleb, že národ si peje politiku umírnnou;
hlavn však osobn a celou svou rodinnou tradicí, jako potomek za-

sloužilého vojína, bankée a presidenta ministerstva z let 30tých. Vnuk
pokraovati chce v politice t. zv. juste-milieu svého stejnojmenného

dda — dd energicky eUl lyonským dlníkm, vnuk také eliti chce

socialismu. Perier je »aristokrat«, — bží mu o to, by získal si dvru
»nových« republikán, t. j. monarchisl, kteí z vle Lva XIIl. smíili

se s republikou; r. 18^>3 vzdal se mandátu, aby nemusil hlasovati pro

vypovzení princ Orleanských. To mu nevadilo, aby byl zvolen zase, ba

má mu to te pímo i prospti.

Tento program nové vlády zloin Vaillantv na as uinil popu-

lárním. Avšak již již poíná se na bojovnost Perierovy vlády pohlížeti

skepticky. V prvém rozrušení po attentát vše sé pobouilo, ale dnes již

listy všech stran napomínají k rozvaze. Zejména ukazuje se na vývoj

socialismu v Nmecku. Tam attentáty staly se pímo na krále a císae,

zaalo pronásledování, ale nejen že úžasn vzrostla strana socialistická,

reakce Bismarckova rozpoutala anarchism i ve vrstvách nesociaUstických.

Vedle socialist doufají však klerikálové míti znaný prospch. Je-

jich orgány již delší dobu plny jsou nžné lásky k republice a nelze

upíti, že zpsobem velmi dovedným manévrují. Jakoby nic, tete na

p. v jejich sloupcích vzpomínku z memoir generála de Ségura, jak

171K3 Carnot, dd nynjšího presidenta, prý uinil výrok: »Není ne-

vinných mezi aristokraty*. Tak totiž odsekl Carnot dámám prosícím

o pímluvu. Co eknou prý — klerikální pisatel nevinn se táže — po-

tomkové svých i-evoluních dd, jestliže dnes anarchisté íkati budou

:

»Není nevinných mezi buržoásy« ? K tomu — opakuji velmi dovedn —
líí se, jak ti ddové nynjších vnuk obírali chrámy, jak si osvojili

jmní církve a Šlechty, jak z toho lupu zbohatli, a nábožný pisatel se

bojí, že by se tak nyní státi mohlo tm vnukm, a tmi vnuky jsou

práv pp. — Carnot a Perier.

Ml jsem rozmluvu s vynikajícím literátem a bývalým poslancem.

Thema ovšem byla situace politická a sociální. Oekávám — resumoval mi
své vývody mj besedník— že se vyvinou dv krajní strany, jednu po-

vedou ti, kdo mají nad 50.000 frank dchod, na druhé budou, kdo
nemají nic, a tch i u nás poíná býti mnoho. Zápal politický, idea

irevanche slábne, nebo poínáme se tázati, pro jsme tak bídn pro-

hráli ... V této nálad a nejasnosti staví se ped nás » nepítel zá-

19*
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ko* *) ale zárove i pan abhé, oba nám poínají imponovati, protože

vdí, co chtjí, a toho my— my literáti a politikové, my duchovní vd-
cové národa, tak nevíme . . . Poínáme viti v ddiný hích — naped
jsme bouili proti stranám, jež zavinily úpadek Francie, ale poznáváme,
že bouení proti slabosti není ješt síla, ba obáváme se, že se v tom
snad tají slabost ješt vtší . , . Štstí, že to sebepoznání se dostavilo

dost brzy . . . Gambettu jsme zbožovali, ale brzy poali jsme ho ne-

poslouchati, nebo poznali jsme, že jeho zahraniní fantasie by nás

byly zniily nadobro, ne, revanche nás nespasí. A v politice vnitní —
konil mj hostitel zamyšlen — Gambetta vlastn radikalismu se vzdal,

my, jeho následníci, vzdáme se radikalismu zahraniního anebo lépe e-
eno, budeme poítati

— A co spojenství s Ruskem? perušil jsem nedokav.
— a pak teprve Francii bude lépe, bude jí i v zahraniní politice

lépe, — s drazem konil perušený mluví, dávaje mi takto odpov na
mou snad indiskretní otázku. E, D.

') Narážka na román Barrsv: Ennemi des lois, v nmž socialism a anar-

chism se analysuje, jak mžeme pipojiti, zpsobem dosti povrchním. — Red.



Rozhledy vnitrní

VkAiíjA MAI.OSTKANSKÁ — &TKANNICKÁ ZASLEFESOST A POLITICKÁ SOGESCE — tVAHY
O ANARCHISMU A MkAVSÍM STAVU SPOLENOSTt víPX — NEr»OSTATENOST OffíClELSÍ

PAEDAGOOIKY — i>REFORMA* PRÁVKICKVCH STUlJlí — POTEBA ACTOXOMIE NETOLIKO
POLITICKÉ, ALE PEDEVŠÍM MRAVNÍ — CkOLV ESKÝCH POLITIKV A ESKÉHO TISKL' —
NOVORONÍ ÚVAHY SOCIÁLNfe-PILO SOFtCKÉ — SOCfALISM, ANAKCHLSM A MODERNÍ VÉDA
A PILOSOnE — NEBEZPEÍ REAKCE SÍLENO LIBERALISMEM — LIBERALISM, VÉDA A PTLO-

SOFIE — NEBEZPEÍ MOOEHNÍ POLOVIATOSTl — OTÁZKA SOCIÁLNÍ NA ESKÉM H>'ÉMÉ —
tVíTELé A ROLNÍCI — — V L^HRÁCH STATUS QVO — TLSZOVI VLCI CÍTÍ LOVfeIKU.

Po attentáté Vaillantov rozílená publicistika evropská zabývala se

vražednou dýkou dvou mladík pražských, kteí vc své mravní nícotí

pocítili toho potebu hráti si na mstitele. Co posud o vrazích Mny pišlo

na Jevo, dokazuje, že píležitost nedlá pouze zlodje, nýbrž i vrahy.

IZahálíví nedorostcí, jejíchž prázdný mozek zvsti zaujaly, že Mrva stojí

've službách policie a že na své bývalé druhy donáší, sosnovalí plán,

smrtí potrestati domnlého vinníka a plán svj také provedli. Fakt, že

vrahové hned ráno po ínu bylí vypátrání a zateni, že se brzy a do
podrobná vyznali a pi tom i svého hostitele, u nhož po zloinu pe-
nocovali, obžalovali a vbec všecky okolností svdí, že oba vrahové

jednali o své ujm a že tudíž nebte mluviti o politické vražd v obvyklém
slova smysle. Vrahové byli sice ped tím ve vazb jako lenové > Omla-
diny*, ale to jejich zloinu nedává ješt rázu politického. Avšak tím

zloin není mén vážným momentem a symptomem asovým. Ba naopak:
tom, že se našli vrahové o své ujm, zloin jejich dostává vtší váhy,

r, žlí kdyby byl vykonán na povel njaké mafie.

Strannícká váše dovedla toho, že se zloin pipisoval stran svobodo-

myslné. inily tak mnohé listy cizí, í eské; s podivením je. Že í oficí-

elní pražské listy pinesly lánek (28. pros), v nmž se malostranská

vražda pivádla v nepímé spojení s emi ve Vídni proti výjimenému
stavu mluvenými; ofíicíosus vidí v zloinu zjevy, jaké v Praze se udaly

r. IH18 a 1(>2''. Divíme se takové krátkozrakosti Pražský ofiiciosus

patrn ješt nepemýšlel o mocném politickém psobení suggesce, pražský

offtcíosus nemá pontí o politické diskreci, jíž každému je šetiti, kdo
podobné sm^utné íny chce zameziti. Patrn si na tuto hlavní zásadu
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politické výchovy v dotyných kruzích pece jen vzpomnli a proto

Pražský Denník dodatkem (2. ledna) skutek prohlásil za mladickou po-

teštnost a fantastickou podráždnost.
Jako všude i u nás anarchistický attentát paížský zpsobil rozilení

a dává podnt k uvažování o mravním stavu spolenosti. Právem od-

suzuje se zloin a všeliká zloinnost a žádá se, aby vlády nepostupovaly

pouze repressivn, ale aby se staraly o organickou lébu. Nemže býti

lepší rady, avšak kdo dnes má skuten dvru, že by vlády evropské

tak dovedly postupovat? Smutný dkaz ofíicielní neschopnosti podává
denní zkušenost všude a v zemích všech. U nás nedávno vydán na p
obnovený studijní ád právnický: zde pece mohl se provésti kus žádoucí

reformy a práv se zením na ty nežádoucí spoleenské pomry — a co

se stalo ? Nic, — vlastn mnoho ; nebo ob snmovny i Gautschovo mini-

sterstvo prokázaly notnou dávku neopravdovosti v otázce vysokého uení.
Takovou neopravdovosti proti anarchismu neúspšn se bude bojovati.

Avšak nestaí požadovati výchovu a reformy pouze od státní správy.

je na ase, aby konen i o otázkách nejhlavnjších, tedy v otázkách

národní výchovy, t. zv. národ, to jest jeden každý sám o své ujm a

z dobré vle se poal více starati než posud. K heslu politické auto-

nomie, musí býti doplnno heslo : autonomie mravní. Dokud toho nebude,

ani politické se valn nebude daiti. Nad mravní výchovou národa bdíti

má každý, kdo o veejný život se zajímá a v nm chce njak rozhodo-

vati; jak u nás pomry jsou, v té vci mnoho by prospívali i politití

pedstavitelé národa, pochopující tuto potebu naši a doby nové vbec.
Nejvíce však by dnes prospl náš eský, zejména náš denní tisk, kdyby
ve svých sloupcích popál rozumovým a mravním otázkám asovým více

místa, než posud. Nyní se u nás otázky ty projednávají v žurnalistice

více nahodile, nesoustavn a jako feuilletonistické- kuriosity. A podivným
zpsobem žurnalistika naše v takových vcech své popudy si hledá v cizin,

jakoby doma nebylo co vidti a studovati; tím prospšné jinak lánky
a zprávy zstávají jaksi cizími, jako by se pedmt jejich netýkal pomr
našich. I v tom jeví se naše nepomrn vehká závislost na cizin.

Náhodou vražda malostranská stala se v pedveer vánoních svátkv
a tak si snad vysvtliti, že novoroní úvahy našich list zabývaly se mimo
obvyklé politické rozhledy i otázkou naší spoleenské mravnosti. Majíce

úkol piln pihlížeti ke všem dležitým jevm v našem vnitním život,

musíme si všimnouti té novoroní íilosoíie našich listv. Pro podrobnjší
náš rozbor staí vybrati si hlavní náŠ list eský.

Pan Eim, jako žurnalista i poslanec, sáhl na bolavá místa našeho života

a sáhl hodn hluboko. Ve svém pehledu roku 1893 velmi správn dal dob
signaturu sociální otázky a snažil se postihnouti ty rozumové a mravní
spodní proudy dnešní spolenosti, které proudm vrchním konec konc
dávají smr; a proto politická analyse pirozen konila a koniti musila

ethickou diagnosí filosofie, literatury, a umní Páli bychom si, aby podle

tohoto píkladu i na dále nejen v »Nár. Listech*, ale ve všech listech

tato spojitost svta politického a duchového z oí se neztrácela.

Dojista sociální otázka dnes stojí v popedí; ale ve skutenosti

tomu vždy tak bylo a bude, jen že v rzných dobách tato spletitá otázka
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eší se zpsobem rzným a že v rzných dobách rzné její stránky více

se vnucují obecné pozornosti.

Velmi správn posl. Eim žádá, aby se pede vším vystihovaly píiny
sociální nemoci, a pkn je eeno, že doba naše potebuje silné duchy,

kteí se zmužile pouštjí v asové proudy a pomáhají všemu, co zdravého

národy hýbe, k uskutenní. V tom skuten všecka je a vždy byla bída,

že takových zmužilých málo bývá a k tomu ješt ne vždy zmužilost za-

bezpeuje patinou vdomost a obezetnost. To moe — spolenost —
vždy je rozproudno a rozboueno, ale ti, kdo jím musejí se plaviti,

bu nechtí • odraziti od behu anebo odrazivše pi ponkud silnjší

vichici utíkají se nazpt do bezvtrného pístavu a ustrašen zírají na

zaslíbenou zemi, kynoucí za rozbouenými vodami . . .

K rozpoznání tohoto neutšeného stavu ze všech stran potebí je

skutené opravdovosti a jisté klidnosti. Potebujeme reformy; ale dostane

se nám místo reformy reakce, jestli reformátoi sami nezhostí se roz-

ilení, jemuž strach a nejistota vždy podléhají. Této klidnosti postrádáme

dnes na mnohých místech a pohešujeme ji zejména také v naší žurna-

listice, reformám naklonné. Také posl. Eim nezachoval si potebného
klidu. S jeho stanoviska, nahoe vyloženého, neteba je mluviti o socia-

listické vd jako »píšerné« a hledati její »nejlepší pedky- v Kantovi,

Fichteovi a Heglovi ; tato historická filiace je prost nesprávná a musí

to býti tím draznji konstatováno, protože voucí lev všeobecné reakce

obchází, aby pedevším sežral ty jeho krotitele, kteí mu obas ped-
hazují kusy tch svobod, které vždy byly na prvé rán — svobody cítní

a myšlení íilosoíického a vdeckého.
Dnes pece nesmí se již socialismu vytýkati, že jako staré haraburdí

odvrhuje všecky obanské ctnosti, všechny vvšší vznty, víru, lásku k vlasti,

k rodin, ideál vbec; to je rozpoznání nesprávné a nespravedlivé.

Správná je výtka, že socialism je píliš materialistický ve svém názoru

na svt, ale i v této píin jsme jisti, že by socialisté, a právem, uka-

zovali na své uitele v táboe nikoli Kantv a Fichtev, ale pedevším
liberalistické žurnalistiky. Bebel se svou materialistickou filosofií ml své

pedchdce v táboe liberálním. Není správné íci, že jen socialisté za-

nášejí positivistickv, racionalistický a materialistický názor vrchních vrstev

do massy lidu. o tom ani nemluvíc, že positivism, racionalism a ma-

terialism nejsou vci a pojmy totožné. Odkud vzali ty vrchní vrstvy svj
materialism? Ani Comte ani Kant ani Fichte ani Hegel jim ho nedávali.

Není pravda, že vda a filosofie moderní je materialistická. Vda a filo-

sofie práv tak není vinna v materialismu, pessimismu a nihilismu, jak

potoky krve vinno není kesanství. Je jeden z nejobvyklejších výpad
reakního Šermíství ukazovati na ojedinlé zjevy ve vd a filosofii, po-

kikovati na ty Biichnery, Nitzsche, Hartmanny, jakoby vedle nich ne-

bylo mnohem více vdcv a filosof názor docela jiných. BtJchnera

pece odpravila vda sama — jen neznalost dovede ješt dnes ráz mo-
derní vdy charakterisovati Bchnerem a Moleschottem. Není proto správné

íkati, že víra v ideály se vrací — ta víra nikdy neutuchla, vda a filo-

sofie nikdy nevzdaly se této víry. Mezi pravými pokroky vdy a vírou

ve vyšší úkoly lovka, v pokrok lidské spolenosti nikdy nebylo roz-
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porn ; vždy práv víru v pokrok veda v srdcích nové doby rozehála.

Lživda a Ižifilosofie však vždycky vkrádaly se ve svatyni pravdy prav
tak, jako se tam vkrádalo Ižináboženství ; avšak vda, íilosofie, náboženství

tchto stvr nezve do svého chrámu. Korybantský kik všelikého polo-

vdní a svatoušství není kultem této svatyn — nebo »Bh duch jest,

a ti, kteíž se jemu modlí, v duchu a pravd musejí se modliti «.

Na eském snme opt a v prvé ad pišlo na sociální otázku.

To nezpsobil snad výjimený stav, nýbrž neblahé hospodáské pomry
nejširších tíd lidu. Tak už dávno v popedí stojí otázka, jak regulovati

platy uitelské. Zemský výbor pedložil v loni svj návrh a zdá se, že

tento návrh se pijme; návrhem tím mnohým bude zpomoženo, ale n-
které tídv uitelstva, obzvlášt také uitelky budou nepomrn zkráceny.

To práv je charakteristiko n nynjšího zákonodárství, že se nepracuje

z celosti a podle rozumných zásad, nýbrž píštipkásky
;

proto i starý,

nesprávný a málo promyšlený zps.ob platv uitelských zstane a tím

i mnohá zbytená nespravedlnost.

Nejen, uitelstvo, ale i rolnictvo hlásí se o státní a zemskou pomoc.

Zvláštní to a nikoli nahodilá shoda. Sla' našeho rolnictva skuten je

smutný — jak ostatních stav; zemská podpora 1 millionu, poslancem

knížetem Bedichem Schw^arzenbergem navržená a od komise rozpotové

pijatá, jest ovšem jen malá ástka summy, kterou rolnictvo by pote-

bovalo. Po stránce politické nebudiž zapomenuto, že i toto a podobné

jiné nároky na pokladnu zemskou a státní nejsou nemalým posilováním

zásad socialistických. Že pi poinu takovém v parlamentech umlkají

strannické spory národnostní a politické, rozumí se samo sebou, ale práv

takovými kroky samozejmými dostanou se snad národové a strany našich

eských zemí ke krokm, jež samy sebou se nerozumjí.

V Uhrách status quo : na jedné stran liberalism pod vedením vlády

Wekerleovy, na druhé odpor konservatismu pod vedením biskup, vy-

davších po spolené úad pastýský list proti konfessionálním návrhm
vládním. Pes to že vláda obas, jako zase o novoroním cerklu, hájí

zásady svých pedloh, se podobá, že v uskutenní zákon sama neví.

Podle všeho za kulisami parlamentárními a ministerskými mocn a vy-

datn se pracuje proti pedlohám ; alespo se nkdy zdá, že pedlohy

jsou podány jen na oko a že v Uhrách samých vlastn vtšina liberální

není od srdce pro n. Že by byly skutenou potebou zem, liberál sebe

zarytjší íci nemže. Vykládá se, že mocná osoba, stojící nad stranami,

o situaci v Uhrách uinila výrok, že pomry v Uhrách podobají se sanici,

pepadené v hlubokém lese stádem vlk. Spolenost na sanici házela

vlkm, co mla, ale konen musila by jim pedhoditi i — sebe . . .

Za Tiszy vlkm korrupce házely se peníze a peníze — te vlci bakonští

již chtjí maso, maso lidské, maarské a hlavn nemaarské . . .

V Praze, 10. ledna 1894. 5.



Rozhledy zahraniní.

ZPOV CRISPIHO — »PRAVDA O ITALII« V TROJSPOLKU — VLASTNICKÉ POMRY ITAL-
SKÝCH ZEMDLC: NÁJEM Z POLOVINY — SICÍLIE A JEDNOTNÁ ITÁLIE — FRANCIE —
JAKÁ BUDE V NMECKU MAJORITA PRO BERNÍ PEDLOHY ? — CAPRIVI JAKO ENÍK —
GEFFKEN O TROJSPOLKU — BISMARCK A ARNIM — ÚPADEK ECKÝCH FINANCÍ A NOVÝ.
KURS — RUSKÁ KONSTITUCE ALEXANDRA II. — VYSTHOVALCI Z RUSKA — OSTATNÍ

UDÁLOSTI.

Crispi tedy stal se opt vdím ministrem Itálie. Program, jejž (20/12)
pedložil parlamentu, byla vlastn zpov: »0d r. 1859 až 1890 praco-

vali jsme, abychom zabezpeili hmotnou jednotu vlasti ; nyní musíme se

vynasnažiti, upevniti jednotu mravní, aby budova, za niž tekla krev na-

šich muedník, byla trvalá. « Crispi snad ani netuší, jak smutné je to

piznání— že teprve nyní vdcové Itálie chtí pracovati pro mravní jed-

notu ! Žádal »boží mír« v parlament a mezi stranami, avšak hned na
to musil v Sicilii prohlásiti výjimený stav a jsou prý obavy, že vzpoura
propukne i v jiných koninách

Finance Itálie podle vyšlé nedávno v Paíži brožury — La vérité

sur ritalie — jsou neudržitelné R. 1882, než ItaUe pistoupila k troj-

spolku, dluhy obnášely 8.318,724.000 vojenský budžet 293,306.449 lir;

1893 dluhy zvýšily se na.12.838,000.000, vojenský budžet na 347,319.000
lir. Roku 1887 tento budžet obnášel 445,439.849 lir. V touž dobu dovoz
do Itálie klesl s 1.289,671.520 na 1.170,328 304 a vývoz z 1.165,510.247
na 957,895.000.^

Nespokojenost a rozilení v celé Itálii je tím prudší, že zemdlské po-

mry jsou velmi tísnivé. Tíse zlých pomr zemdlci pociují všude; ale

v Itálii jsou k tomu majetkové pomry neblahé. Itálie je zem po výtce

zemdlská, i padá tudíž na váhu, že nejen v Sicilii, ale i v jiných provin-

ciích je systém tak zv. nájmu z poloviny [la colonia parziaria, zejména
I pak mezzadria). Podle této soustavy, dochovavší se z ímských dob a

i rozšíené také ješt v jižní Francii, nájemník vlastníkovi odvádí '„ výtžku.
'Avšak '/„ odvádí jen z obilí, z vína a kaštan '/4—%. K tomu nájemník
i platí da, seje ze svého atd., tak že ve skutenosti tato soustava ná-

' jemníkovi zabezpeuje pouze '/g— 74 výtžku. Tyto pomry rovnající se

\
na vlas tomu, co je v Bosn a Hercegovin, a nízký stav zemdlství mají

v záptí bídu a boue.
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Avšak je ješt jedna a snad hlavní píina nynjších nepokoj. Nový a

jak se mu íká kulturní stát sjednocené Itálie pirozen ml v záptí veliké

pemny sociální a ty zejména v Sicilii zle se pociují. Sicilie, již ímanv
obilnice, až podnes žila pro sebe, nestarajíc se o svt, nestarajíc se

o Itálii. Za Bourbon žilo se v Sicilii, jak ze íká, patriarcháln, v ma-
lých pomrech. Zem spravovala se vlastn z milosti Boží, nebylo policie,

dan byly malé, Sicilián nesloužil ve vojšt a jediná svízel spokojeného

,lidu byli úadníci Neapolští. Roku 18(10 se vci zmnily. Crispi tenkrát

í pipravil lid pro Garibaldiho, nebo vil, co mu íkali a slibovali jeho

velkostatkáští vdcové. Odhlasovalo se pipojení k jednotné Itálii- —
1,732.129 hlasy z 1,743.108. Ale jednotná Itálie znamenala celou so-

ciální revoluci: mnoho nového, hlavn piemontského úadnictva, zvýšené

dan, školy . . .

Nejvíce pobuuje daí z konsumu velice vysoká; mimo to lid je

roztrpen špatnou a nespravedlivou správou. Ovšem je správa ta na-

mnoze autonomní, ale proto není lepší; již se navrhuje mezi jiným, aby

Crispi ji nahradil státní, jak uinil 1890 v ím. Sicilián je z gruntu

nespokojený a proto se bouí proti svému novému králi.

Hnutí je pedevším agrární. Strana socialistická snaží se mu dáti

smr a program ; v Palerm (3) vydáno k dlnictvu a jeho elným spol-

km provolání, v nmž v 7 punktech se žádají sociální, najm argrární

opravy.

Je možná, že hnutí je podporováno z Francie ; vláda již také zatkla

socialistického poslance de Felice Giuftrida a podobn se vede vdcm dl-

nických spoleenstev (fasci) a odpor mocí vojenskou se potlauje. Jaký

další prbh bude, neke pedvídati, ale pedvídati se mže již dnes, že

trojspolek italskými pomry znan je seslaben a že Itálie chtíc nechtíc

bude nucena redukovati výdaje na vojsko.

V Sicilii dlnici, ve Francii anarchisté V Paíži policie prohlídla

2000 byt, zatkla však pouze 64 podezelých; to není skvlé vysvd-
ení ani pro policii, když tak pracn anarchisty musí hledati, ani pro

vládu, která takovým krokem, jak samy konservativní listy uznávají,

mysli zbyten pobuuje. Vbec nezdá se, že chvat, jímž i Vaillant byl

souzen a konen i od poroty ke smrti odsouzen, ponese žádané ovoce.

Repressivní prostedky nestaí.

Jestliže však pi volbách do senátu, jehož '/ podle ústavy nyní po

tech létech musila býti znova zvolena, Floquet a j. panamité prošli, není

to skuteným vítzstvím Perierovy vlády ; z Paížské voliské schze
Floquet shnilými jablky byl vypuzen — senát dává mu za to své keslo.

Socialista zvolený do senátu v Alžíru bude vdti, jak Floquetovy volby

využitkovati.

Jsou to ve Francii podivné a podivné pomry. V procesu v Aignes-

Mortes všichni byli od poroty osvobozeni. Bylo 17 obžalovaných ;
jeden

z nich na p. pi výslechu docela odkryt se vyznal, že zabil 2 Italiány —
pece byl osvobozen. Rozsudek tím je povážlivjší, že mnohé obžaloby
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znly pouze na evidentní poškození tlesné. Co to znamená? Nechu
k Italiánm? Ale je v té míe oprávnna?

V Nmecku vojenská pedloha, resp. její berniní ztlesnní, je stá-

lým pedmtem boj a intrik strannických. Malé celní smlouvy s Ru-

munskem, Španlskem a Srbskem pijaty byly malou vtšinou 189 proti

105 a k tomu vtšina byla divn složena: pl centra, nacionální liberá-

lové, svobodomyslní, Poláci, socialisté! A ta vtšina m'á pijati smlouvy

s Ruskem a nové bern? Z centra již ozývají se lozhodní hlasové proti,

agitace tabáník, vina rozrývají zemi a snmovnu, není divu, že se

mluví o krisi Capriviho; z erné Afriky .erné picházejí správy, že se

koloniím zle daí proti domorodcm. V Kamerune vypukla proti Nm-
cm — revoluce.

Mužové jako Schdffle veejn a velmi oste se vyslovují proti za-

vádní nových kolk chekových, kvitanních a na listech nákladních.

Kolky ty jinde se již vyškytají, ale jsou ddictvím starého liskalismu

;

Scháfrie zejména také varuje, že zavedení tchto daní nejširší vrstvy

roztrpí také proto, že od kvitanního kolku státní úadníci mají býti

osvobozeni — takové nové privilegium ^mandarínové* není pece v zájmu

státu militárního a úednického.
Jak se podobá, Caprivi poíná s Bismarckem konkurovati i v oboru

enictví. Práv vyšly tiskem ei kancléovy, jež ml od r. 1883 93;
ofhciosové vynasnažují se v nich nalézti neobyejný, akoli prý nepozo-

rovaný talent, pátelé Bismarcka zase se jim posmívají. Nedávno vydal

také starý odprce Birmarckv Geffken neveliký spis o trojspolku. Za-

jímavo je v nm ísti, že otázka Elsasko-Lotrinská ani pro Nmce není

ješt rozešena: GeíTken, dvrný pítel Bedicha III., navrhuje, aby

Elsasy dány byly k Badensku, Lotrinky k Prusku. Gorakov ekl mu
prý o otázce, že Rusko zrazovalo pivtlení tchto provincií k Nmecku,
proto že v tom vidlo zárodek evropských konfliktv, ale jinak je Rusku

docela lhostejno, bude-li území francouzské nebo nmecké. Geffken po-

tvrzuje, že Bismarck 1875 chystal vojnu proti Francii, ale že kampa
prohrál; nikoli vsak Gorakov, jak tento o sob sám roztrušoval, ale

císa Vilém sám zabezpeil mír. Francouzové však pece piblížili se

tehdy k Rusku, pokládajíce Rusy za své ochránce. Bismarck podle Geíf-

kena druhou velkou chybu v zahraniní politice udlal po turecké vojn.

Zahájiv bursovní válku proti ruským papírm, zpsobil nmeckému ka-

pitálu zbytené ztráty, hlavn však odkázal Rusko na Francii. R. lí^Hd

Nmecko s Ruskem úpln se rozešlo. Roku toho Petrohradský kabinet

nabízel prý Itálii spolek a sliboval jí Terst; podobn Francie spojovala

se s Itálií. Geffken trojspolek pokládá za jedinou záruku míru, pál by

si však pistoupení Anglie. Týž plán prav v tyto dny, v Anglii fedruje

známý spisovatel Lanin, pod kterýmžto jménem v politické mythologii

skrývá se Bh ví jaký mocný a vliv mající politik.

Proti Bismarcku vystoupl syn Arnimv oteveným listem. Vydal totiž

známý Dr. Blum spis o nmecké íši v dob Bismarckov ; ve spise tom
dovolává se ústního pouení Bismarcka o jednotlivých otázkách a oso-
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bách. Proto že se však o nebožtíkovi Arnimovi cituje svdectví Bismar-

ckovo, že tento své postavení v Paíži zneužil k nedovoleným spekula-

cím bursovním, hr. Arnim syn kategoricky žádá Bismarcka, . aby do 8 dní

bu odvolal nebo dokázal Bismarck mlí, za to p. Harden jej chrání,

odsuzuje pi tom p. Bluma.

Veliké roztrpení ve finanních kruzích konen zpsobil úpadek
financí eckých. Ukazuje se na ztráty, které Nmecko utrplo v Itálii a

nedávno v Portugalsku — tím vším je prý vinen nový kurs. Hrab
Caprivi a vlastn císa musí v té píin nejedno perné slovo ísti.

V Anglii Gladstonova vláda vyslovila se pro 8hodinnou práci v n-
kterých státních závodech. V Srbsku zaznamenáváme smrt Dokie a odro-

ení procesu Avakumoviova.
Zvláštní zprávu pinesl ruský spis, vydaný v Anglii pod názvem

»konstituce hrabte Loris-Melikova !« Že prý Alexandr II. 13. bezna 1881

o '/,,1 odp. podepsal ukaž povolující poradní snm, jehož lenové z celé

íše z ásti se mli voliti, z ásti mli býti jmenováni. Podepsav ukaž

car zajel na parádu a na zpátení cest byl zabit. Alexandr III. chtl
s poátku vyplniti politické ddictví svého otce ; k tomu radil mu také

nebožtík císa Vilém 11. Projekt ústavy pijat dokonce v ministerské rad
7 proti 5 hlasm ; car z toho ml velikou radost, ale tu najednou se

zptil a nastala vláda Pobdonosceva.
Vylíili jsme již finanní a hospodáský stav Ruska. Pímým d-

kazem toho stavu je vzrstající poet vysthovalc do Sibie. Na po-

átku 80tých let ron z evropského Ruska do Sibie se sthovalo ješt

velmi málo lidí; již 1886 poet vzrostl na 11.826 duší. Roku 1888 se

vysthovalo 26.121, 1889 — 28.341, 1890 —39.000, 1891 — 60.000

1892 — 80.000. ísla tato obsahují jen poet jdoucích pres umen

;

pitou-Ji se ti, kteí se ubírají i jinými cestami, je roní poet vyst-

hovalc 100.000. Tyto vysoké cifry vrhají na hospodáské pomry
v Rusku ostré osvtlení. Rusko je málo zalidnno, je stát po výtce zem-
dlský a pece vysílá již tolik nespokojencv, kolik Nmecko

!

Ruské listy všímají si našich eských záležitostí, ale nelze íci, že

by se o n velmi zajímaly. Z mnohých píklad uvádíme, jak ne-

dávno vídtský korespondent »Mosk. Vdomostí* velmi se hnval, že

Rakousko 1850 zabralo — Olomouc. Ostatn podle spravedlnosti musíme
vyznati, že anglické a francouzské listy mají nkdy ješt mnohem horší

zprávy o nás.

V Praze 10. ledna 1894.
^"

S.

1



Rozhledy sociální.

SJE2I) ESKOSLOVANSKÉ SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE V BUDJOVICÍCH — PRVNÍ KONGRES
ODBOROVÝCH JEDNOT VE VÍDNI.

Dne 24. a 25. p7'osince konán v Budjovicích sjezd eské sociální

demokracie, jehož výsledek je v každém ohledu dležit. Dostavilo se

04 delegát politických organisací dlnických a 17 organisovaných od-

bor, dohromady 81 delegát ze 47 míst. Po delší kontroversi, kdo

mže býti pipuštn k jednání, zkoušela komise mandáty a pipustila

každého, kdo prohlásil, že stojí na hainfeldském programu, což uinil

každý delegát. Proti sjezdu a jeho usesením zaslali protesty : skupina

eských anarchist v Londýn (!) redaktor Jiroušek, politický klub ka-

tolických dlník v echách a list národních socialist » Obrana práce«.

Jednáno bylo vcn a klidn o zpráv innosti od posledního sjezdu,

o stanovisku k volební oprav a osmihodinné práci, o organisaci, tisku

atd. Je pozoruhodno, že pijato bylo usnesení, aby pro budoucnost vy-

stupovala strana na venek pod názvem »sociáln demokratická strana

eskoslovanská«. Ponechávajíce si podati píležitostn posudek o pro-

gramu, taktice a organisaci takto systemisované strany, hodláme dnes

pinésti toliko nkterá velmi zajímavá data, jež ze pí.stupných nám dosud

referát vyjímáme.

Ve ilvou práv prošlých letech konáno 17 krajských konferencí a

založeno 10 politických spolk. Politické spolky mají 3G50 len. Za

poslední 2 léta rokováno celkem ve 2185 schzích spolkových mimo schze
odborové; pražská organisace mla 574 schzí, plzeská 431 schzí,

moravská 6()6 schzí. eská vídeská 168 schzí. Kladno 22 schzí atd-

Dlnický politický klub v Praze má 690 len
;
plzeský politický spolek

255 i. a 21 vzdlávacích spolk se 2813 leny, pak 11 organisací od-

borných se 1215 leny; kladenský politický spolek 365 len mimo to

17 vzdlávacích spolk a odbor se 2007 leny. V Humpolci a Hradci

Králové nesm' í sociální demokraté konati žádných schzí. Zdali to je

.opatrné, nevíme, ale jisto je, že roztrpenost dlník se zvtšuje. V^í-

jdeští echové mají svou samostatnou organisaci, mají 10 spolk
o 12()() lenech a toliko vtší akce podnikají s Nmci, Také eští dl-
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níci v Pešti mají samostatnou sekci, kdežto v Brn pracují spolené

s Nmci, jakkoli tu nmeckých dlník málo. eskoslovanská strana

sociáln-demokratická stojí na vdeckém socialismu, dovozujíc podle

materialistického názoru djinného, že hospodáské pomry urují názor

mravní i politickou i státní formu spolenosti. Snaží se vybaviti dl-
nictvo z pout hospodáského a politického nevolnictví. Taktika íditi se

bude podle taktiky stran panujících; k politickým stranám mšanským
a zejména také ke stran svobodomyslné zachová se odmítav, pokud
prý tyto nepijmou jejího programu hospodáského.

Hlavní petita jsou rovné hlasovací právo a 8hodinný den pracovní,

k emuž eskoslov. sociální demokracie dle poteby hodlá prý zahájiti vše-

obecnou stávku, pipustí-li ji všeobecný sjezd rakouský. Organisace strany

provedena te definitivn takto

:

Organisace místní svými zvolenými zástupci tvoí organisaci okresní.-

Nkolik sousedních okresních organisaci spojuje se v organisaci krajin-

skou, jichž je 13. Každá krajinská organisace volí 2 dvrníky, po jednom

volí organisované odborové skupiny; tito dvrníci jsou výkonným vý-

borem strany.

Krajská organisace volí 10 hlav, jež tvoí volební výbor okresní.

iÚstední výbor volební je složen z dvrník, jichž každý okres si

Volí ti, a z výkonného výboru strany, jenž tu však má hlas poradní.

Tento ústední výbor volební ídí všeho druhu volby i volby veejno-

právní. Jak patrno, je tato dlnická organisace federativní a autonomní

a hší se tím od organisace nmeckých dlník v Rakousku, u nichž nej-

vyšší organisace je zemská, nikoli krajinská. Krajské organisace v sou-

hlasu s výborem strany opatí bezplatnou právní ochranu (trestní), ke

kterémuž úelu uzave výbor smlouvu s více právními zástupci, jejichž

jména mají svou rubriku v listech.

Výbor strany zkoumá innost organisaci, cesty a úmysly vlády

a kapitálu, pokud smují proti stran, dává návrhy atd. Pro rodiny

uvznných (k vli propagand) utvoí se vzeský fond

Program strany mže se mniti jen na všeobecném sjezdu rak.,

zpsob organisace stanoví si eskoslovanská skupina sama, kdežto o tak-

tiku smluví se se všeobecnou stranou rakouskou.

,
Co do žurnalistiky uvádí se, že má eskoslovanská sociální demo-

ikracie J) politických list o 23.55') exempláích, 11 odborných list

0^1.700 exempláích, celou adu menších, zejména humoristických list

a jeden list volného náboženství (»ervánky«). »Sociální demokrat? má

f
400( ) odbratel, »Dlnické listy« vídeské 5200 odbratel, »Rovnos«

i brnnská 5200 odb., »ervánky« 6200 odb., celkem tiskne se G4.G50

exemplá list strany. —
Kongres dlnických odborových jednot v Rakousku konán dne 21. až

27. prosince. Vídeské organisace zastupovalo 158 delegát a zem
112 delegát. Poet len vídeské organisace je 20.000, mimo Víde
11.320. Z provincií nejetnji byl zastoupen eský prmysl textilní

a hornictví.

Také zde rokováno strun a vcn, referenti smli mluviti jen pl
hodiny, ostatní eníci toliko 10 minut. Socialistický vdce Legien z Ham-
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burku pouoval o nmecké centrální organisaci uvádje, že prý centrální

organisace odbor má vliv na povahu pracovní smlouw, na mzdu,
na pracovní podmínky, a že prý jen toho druhu boj budí v dl-
níku vdomí stavu a vede ho k socialismu. Naproti tomu je prý dosa-

vadní organisace v Rakousku lokální povahy, jakkoli prý zde platí jed-

notný spolkový zákon a tudíž prý organisace dlnická mén stížená jest

než nmecká, kde všude platí jiný zákon spolkový. Národnostní, hospo-

dáské, sociální a fysické rozdíly pan Legien ovšem pehlédl. Také de-

legát Smitka doporouel centralistickou organisaci a spojení píbuzných
odbor. Naopak delegát Hoger mluvil pro organisaci dle zemí, ježto mže
pi tom šeteno býti místních zájm národních. Organisace dle zemí má
prý se teprve spojiti v organisaci íšskou.

Usneseno doplniti posavadní organisaci v tom smru, že se spojí

píbuzné odbory vždy v jednu skupinu dle výroby a každá skupina volí

si zástupce do ústední komise. Ústední komise zakládá fondy, zaizuje

dlnické bursy, ídí odborný tisk atd. Stávky mají býti oznámeny cen-

trální správ zemské, jež podá o tom správu ústední komisi. Neozná-

mená stávka nemá nárok na podporu, le v nenadálém pípad.
Delegát Kika radil k organisaci dvrník, ježto spolkový zákon

nepipouští styk spolk mezi sebou, takže organisace stávky pomocí spolk
je nemožná a spolky mimo to rozpuštny býti mohou. Delegát Ko-

ínek navrhoval generální stávku k vynucení osmihodinnového pracov-

ního dne a všeobecného hlasovacího práva. Však návrh odkázán únoro-

vému sjezdu ve Vídni.

Pijata resoluce pro svcení 1 . kvtna a protest proti výjimenému
stavu v echách.

Ze statistiky zaznamenáváme: V roce 1893 bylo 131 stávek: v e-
chách 24, na Morav 13, ve Slezsku 1, v Dol. Rakousích [Víde] 81.

Z tch bylo 51"/,, pro dlníky úpln bez výsledku. S tím souvisí pijatý

kongresem návrh na zízení odbojného fondu stávkového a návrh, aby

ízení stávek sveno bylo ústednímu vedení.

V Praze, 10. ledna 1894. Ch.



úvahy a kritiky.

První hích. Brnnský román. Napsal Frant. Roháek. S illustracemi

K. Štapfera. Nákl, Emila Šolce v Teli lcS93.

První hích sleny Katty, jehož se dopustila, píliš dvrovavši dvo-

ícímu se hejtmanovi, který ji zneuctil a pak opustil, tak že na nm
soudn vymáhala paternitu, — není jádrem vypravování Rohákova;
nejsme pohnuti, slyšíce na konci knihy o samovražd dívky: pišla

bez hlubší motivace, nezajímá nás. Spíše by slušel knize název »Pan soli-

citátor a jeho principál*, nebo » Národní švindlé« anebo tak njak.

Stedem vypravování je totiž brnnská advokátní kancelá dra, Kavky
' (po jistou dobu i Kafky), který spekuloval ve Vídni, potom v Brn
mst a posléze v okolí, a hlavn faktotum této kanceláe, solicitátor

Eustach Vokov. Autor chtl ukázati zpsob šejdíství ve velkém; nej-

prve využitkování griinderské horeky ve Vídni, po krachu opt vyssá-

vání národní a jiné spolenosti v Brn, když ta prohlédla, vykoiso-
vání tamjšího dlnictva, a když to ochladlo, pomocí chabrusu vydírání

venkova. Na venkov, práv když dr. Kavka zahájil velkou akci v pro-

spch svého spolku »Lidumil« opíraje se o horlivou podporu všech pro-

padlých kandidátv silniních výborv, pítel advokátv a spolužák z mládí

prohlédne jeho machinace. Solicitátor octne se v kriminále a chéf se tam
chystá.

Roháek ml vli dobrou. Ale umlecky úelu nedosáhl. Co se roz-

víjí v »Híchu«, není fysiognomie Brna jako msta s typickým rázem

fabrickým, ani vrstev jeho spoleenských s tím zvláštním, známým ná-

trem polonmeckým, s povrchem vídeského požitkáství, s mravní ná-

kazou, zaléhající široko a hluboko do soukromého života rodinného . . .

t)o všeho toho autor nesáhl, aby pak z takových názorv, v nichž vy-

rstají pokolení, pirozen vykládal život svých osob. Jej zajímá hlavn
jediná nesolidní advokátní kancelá, její uskoky, brutálnost, vydírání

ve velkém; ty biuje a pranýuje. V ní a v putyce odehrává se celý

román. A to pi Rohákov odborné znalosti vci (je právník) podmi-

ovalo ráz práce: nelíí okolí a pozadí podle pelivého pozorování

a studia, nevyvozuje z obecného požitkáství a ze snahy lehce nabyti

penz cestou jakoukoliv, nevysvtluje z nakupeného bohatství jedné

vrstvy touhu mnohých po zlat, nýbrž ukazuje zpsobem prost referu-
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jícím nebo dialogusujícím anebo nkolika výstupy svého advokáta a jeho

pomocníka, odkrývá bez okolkv novellistického napínání jejich šmejdy

i cynismus, s jakým je provádjí, posmívá se jim, ironisuje je, ulehuje

svému rozhoení pi jejich špatnostech atd. Ba spisovatelv subjektivis-

mus a pímý styk se tenáem jde tak daleko, že na p. na str. 77,

uprosted vypravování, obšírn se ohrazuje proti tomu, aby v osob dra.

Kavky-KaflvV nkdo z národní brnnské spolenosti nespatoval sebe !

Odtud i sloh Rohákv je ist subjektivní, plný ironických pozná-

mek a odboek, výkikv a posmšných uvozovek, je s všedními všední,

.se suchými suchý, s kanceláskými kanceláský, s hospodskými hospodský.

Mravní rozhoení novellistovo zmnilo jej v publicistu. Látka jeho je

opravdu vdná, ale musila by být pojata zcela jinak. Kterak, cítí každý

tená, jemuž krom figury solicitátorovy (autor jej zživotnil valašským

náeím, jímž Vokov dsledn mluví) neodnáší si z Híchu obraz žádné

jiné osoby. Vypravování každému vyzní slovy, která mravokárný fará

pronáší na str. 212— 13 : »Politické rozumování je na svt nejpohodlnjší—
' zrovna tak jako vlastenení. Vlasteníme dosud tím zpsobem, že vo-

láme Nazdar echm a Nazmar Nmcm ; ale abychom také tmto e-
chm, také sob, zabezpeili existenci, abychom sob opravdu ke zdaru

hmotnému i duševnímu pomohli — na to jsme píliš frasovití. Zpíváme

»Hej Slované«, a zatím velkoprmysl, velkoobchod zabrali nám sousedé

Nmci, našemu »nazmar« se te posmívající; zpíváme »Kde domov
mj«— a nevidíme ped sebou než lány a široké nivy velkostatká a po

;
našich polích projíždjící železniní parostroj cizí výdlkáské spolenosti.

A co náleží nám, jest jen na oko naše, ve skutenosti židu je to zasta-

veno. Politisování pak vykazuje tytéž úspchy . . . Náš lovk má podivu-

hodné nadání k této politice u džbánku ; o všem má svj zvláštní ná-

hled, všemu nejlépe rozumí. Ale zeptejte se ho na p , slyšel-li kdy

o — Vrchlickém, a on Vám snad odpoví, že Hofera toho jména u nich

?v ddin není. Tím chci jenom íci, že naši stední tídu politika na-

\
prosto odlouila od ostatního duševního zamstnání. A pece jest poli-

jtika jen prostedkem k tomu, aby se národ každý ml duševn i hmotn
! dobe. Hmotn se bude mít dobe tehda, když místo prázdného vlasten-

ttni chopíme se energicky otázek národohospodáských, sociálních, —
niuševn, když ho nauíme znát literaturu a umní, dvé vcí, jež mysl

šlechtí, zjemují a vzdlávají.* Zkrátka: zanedbaného lidu zmocní se

lesklým heslem každý šibal, má-li jen dost odvahy — to je Rohákovo
zdravé krédo, které chtl zobjektivovat. Kniha jeho je však pouze vo-

látiím toho hesla, ne provedením. Chtla podati odstrašující rozbor

hlízy celé spolenosti, a zstala jen kriminálním výjevem ze života

zvrhlého jednotlivce.

Obrázková ást Híchu stála by také za kapitolu Špatné obrázky

jsou rovnž význaným zjevem naší doby. V této knížce na p. obraznost

i nepodporují, nýbrž jen matou Illustrátor si nepeetl ani text, jejž illu-

Istroval. teš o boubelatém advokátu s hladkou tváí, a vidíš tenkého

lovíka s plnovousem ; slyšíš o muži jako hora, a vidíš mezi ostatními

nepatrnou osbku atd. Vypadá to skoro jako Škádlení tenáe, co

všecko snese. c.

naSe doba i., 4. 20
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Ani. Klášterský, »Pražské motivy« (1888— 1803). Básník udávaje

výslovn dobu, kdy básn vznikaly, chtl asi oznaiti rznost motiv a

nejednotnost svého názorvi. Lyrické .notivy z velikého msta mají

svou minulost a svj vývoj. Díve v nich poutávalo mysl básníkovou to,

co je velkolepé a nádherné; v naší dob s postupným vývojem vdným
a sociálným zajímá nás práv to, co jest nejvšednjší, co je nám
nejblíže, v em ukazují se bolavé stránky našeho života. Klášterský ve své

sbírce sluuje obojí druh. Tu hledí zachytiti jistý úsek prmrného života

pražského (»Tichá ulice«, »Nový svt«, »Létov mst«, »Zima v mst«,
»Z ulice«, »Staré domy«, »U Karlova* a

j ) nebo kus bídy a utrpení

(»Smutná okna«, »Dm slepc* , »Hnanci«, »Cestou tovární tvrtí«). Na
druhé stran vybírá si z Prahy veliké památky eské historie, zejména

starobylé stavby, na které navazuje své reflexe o naší minulosti a o život
souasném.

Pi genrových obrázcích Klášterského skoro vždy proniká namá-
havé shledávání jednotlivých motiv. Je to z pravidla pozorování bedli-

vého referenta, kterému hlavn bží o to, aby ze zjev pozorovaných

neušlo mu nic nápadnjšího. Ani to nepovziiese je ve vyšší obzor

básnický, když pipojí se k nim personifikace a oduševnní samo sebou

se vnucující nebo reflexe filosofická, která u Klášterského z pravidla

podává se kontrastem nebo pointou na konci. ísla taková nikterak ne-

dovedou ve tenái vzbuditi pesvdení, že vznikla z neodbytné poteby
vnitní. Jen nkterá zdaenjší ísla náladová na p. »Noc nad Prahou«,

»Na Nábeží« (originelní invencí »Motýl«) dovedou ve tenái vzbu-

diti živý ohlas, a i v nich je píliš mnoho kresby pedmtové na ujmu
vlastní nálady básníkovy.

Citlivost vede básníka zhusta k tomu, že vyhledává v ruchu velko-

mstském motivy, ve kterých proniká jeho soucit s trpícími lidmi a
v dtské nemocnici, a v ústav slepc, a na ulici s etou hnanc vle-

ených do vzení v dob, kdy ostatní spolenost ješt vyspává, a s ro-

botujícím lidem v továrnách. Pi nkterých básník chce zasáhnouti

i stránku sociální. Avšak i v tchto konkrétních pípadech jsou to spíše

jen povšechné názory bžné, jež u básníka objevují se v podob citli-

vých výkik nad cizím utrpením a nespravedlností pomr sociálních

K uritjšímu názoru básník hledí se propracovati o naší existenci

a život národním. Za nejvýznamnjší podklad a právo k nmu pokládá

naši minulost — a není to asi náhodou, že tuto knížku vnuje histori-

kovi a romanopisci Jiráskovi.

»Jen na ní velcí jsme, my jináe tak malí,

jen na ní jisti jsme, kdy vlny kol se valí.*

(Minulost.)

Naši pítomnou úlohu pedstavuje si v tom, abychom sjednotili mi-

nulou svou velikost s probouzející se silou pítomnou.

»Ten dóm — to národ mj, to život náš i dje,

na dávných základech, jež nezviklalo stáí,

my dále budujem', a nový den nám záí.«

(Svatovítský dóm.)
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Minulost naše jej pouuje, že smíme dvovat jen sob, že ve

vlastní síle naše spása (»Legenda o Rolandov rohu«), že »rostli jsme jen

zápasem a bojem« (»Ped sochou Jiíka z Podbrad*), že jen svorností

mžeme býti velikým hlasem v djinách lidstva (»Jsme jako velký, starý

zvon«J. O našem život pítomném pronáší se podobn jako KoUár
o Slovanstvu :

Sic zvolna jen jak rafij ta jdem k pedu , . .

. . . však nikdo již nás nezastaví v boji,

jsme dále dnes a dále budem zítra . «

(» Legenda o staromstském orloji. «)

A jinde (»Svatovítský dóm«) doznává, »že jak ten dóm pec roštem,

roštem, roštem*.

Z pomru mezi naší minulostí a pítomným stavem básník snaží

se rozvinouti pohled do naší budoucnosti. Tato myšlénka, co bylo, co
je a co nás eká, neustále mu nadbíhá. Praha obzvlášt k takovým
meditacím podává bohatou látku. V Praze každý kámen, jak dí okí-
dlené slovo, má svou minulost. Básníka pi každém kroku nutí k úva-
hám. Velebné pedmty, jako svatovítský dóm, Hradany, Vyšehrad,

Týnské vže a j. vyvolaly v básníkovi radu rzných událostí velikých,

slavných i žalostných v naší historii. Klášterský pináší si tu neobme-
zenou úctu pro práci našich pedk, pro jejich sílu a pevnost Pi tom
všude namanuje se mu v kontrastu k tomu naše pítomnost, již vidí

z pravidla chabou, nesvornou; ale v národ samém živou sílu, z které

erpá nadji v lepší budoucnost. Tento kontrast mezi slavnou minu-
1 lostí naší, ztrnulou v podob velkolepých pomník a hrob, a neutšenou
'.pítomností je skoro výhradní motiv, který básník z pozorovaných ped-
mt vyabstrahoval. Opakuje se s malými obmnami ve všech básních

vlasteneckých (»Vyšehrad«, » Hovor vží*, » Legenda o Daliborových hou-

slích*, »Legenda o husitských vozech*, »Dva vky«). Podobn asto
opakuje se i výrazem. O naší budoucnosti vyslovuje se nkolikráte

týmž obrazem: »to svítí* (str. 59), »jak zá by tušil budoucího jitra*

(str. b<S), »v zem celou blýskne jitro velkolepou záí svou* (str. 92).

Tím stává se trochu jednotvárným. Jinde rozvedl motiv tento podrob-

nji, rozleuje více jednotlivé fase naší historie. Jdou pak asi tím zá-

kladním tonem jako Jablonského »Ti doby zem eské* (zejména

» Pražská legenda* pkná invencí živ na ni upomíná), ukazujíce na slávu,

úpadek, znovuzrození a dvru v budoucnost naši. Týž podklad, který

zajímal mysli našich básník starších, táž idea, která tak asto táhla se

v eech pemnohých politik, ukazuje, že stále ješt musíme bojovat

za tytéž požadavky a práva.

Naše souasné tužby a city nalezly tu v básníkov srdci živý ohlas.

Vyšly ze spoleného prostedí myšlének, které nás neustále obletují v na-

šem život denním, a z parádních eí, a ze širokých sloupc den-

ních žurnál. Básník tu jen rozncuje cit svj vroucí upomínkou, kterou

v nm vzbuzují z pravidla velkolepé pedmty neživé, kdežto tam podobné
projevy vyvolány jsou erstvými událostmi. V Klášterském však pro-

hloubení nenašly, jsouce na mnoze více mén pouhým obtlumaením
20*
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bžných deklamací vlasteneckých. Pipouštím, že u básníka vyinuly se

ze skuteného citu. Cítí jen ne svým, velikým divinaním citem básni-

ckým, nýbrž mluví za velmi široké ovzduší podobných myšlének. Ovšem
nikterak nesouhlasím s náhledem, že by toho druhu básn ve vývoj

literatury byly zbytený. Plní zajisté úkol osvtný. V nich nalézají popud
a povzbuzení preširoké vrstvy tch, kteí v podobných ideách žijí a to

na prospch existence národní.

Básník, který jako Klášterský, živ podléhá souasnému proudní —
jeho cit a náklonnost duševní pivádí jej v n — ohromn získal by,

kdyby tvoivou svou innost založil na hlubším studiu a osvojil si tak

širší rozhled po denních našich podntech. je.

Iz nevije srpske lirike. Kritické studije dra. Ljubomira Nedica, prof.

Vel. Škole. Beograd 1893.

Podává se rozbor hlavnjších srbských básník doby novjší: Gj.

JakŠie, Zmaja Jovanovie, Kacanského, L. Kostie, J. Iljie i Vojislava,

tedy od nejvtšího po Branku Radievii básníka až do nejlepšího z gardy

nejmladší. P. Nedic jest kritik velmi ostrý, nemilosrdn trhá jmenovit
Zmaja Jovanovie z Parnassu srbského, i celkem nevzbuzuje u cizího

pozorovatele práv velké mínní o srbské poesii. O lyricích srbských

praví, že Srbové s nimi celkem mohou býti spokojeni, že mají lyriky,

kteí by dobe obstáli i ve velké a bohatší literatue. Drama srbské

daleko ješt nemže uspokojovati, dlouho bude se musit ekati na epos —
o románu nelze mluviti, zbývá jen novella, a tu o jednom z nejlepších

novellist srbských, L. Lazareviovi, prohodil Nedi mimochodem, že velmi

moude jednal, že nenapsal více než knížku svých »Šesti povídek«, že

by na více nebyl stail. — Ostatn není divu, že literatura nerozkvétá

v Srbsku ; kde všechen interes se vyerpává domácí politikou, t. j. pole-

;mikou politických stran, nemže se vyvíjeti u obecenstva smysl pro litera-

turu a umní. F—a.

Grundziige einer naturgemassen Jugendbildung von Dr. Paul Henry
Gerber. Tbingen 1891. Franz Fues. 2 M. (Základy piroze-
ného vzdlávání mládeže.)

Spis skládá se z 18 kapitol, jichž obsah vyznaen tmito hesly

:

1. Proti pirozenosti; 2. fysické híchy; 3. intellektualné híchy;
4. ethické híchy; 5. ústav pro všeobecné vzdlání; 6. tlesné zdoko-

nalování; 7. zdokonalování smyslv ; 8. vyuování v zrunosti ; 9. druhý

stupe; 10. formáln vzdlání; 11. cit náboženský; 12. vyuování e-
em; 13. staroklassické ei; 14. jednotná škola; 15. Škola uená;
16. djiny a literatura; 17. as a peníze; 18. pehledný soubor. —
V pídavku p. spis. polemisuje proti brožue Dirichletov, »Paul Gsz-
feldt und das humanistische Gymnasium. Konigsberg in Preussen 1890
Wilh. Koch«.

Spis. promlouvá o vzdlávání mládeže od prvního poátku až do

university a ustanovuje dva druhy Školy. První zove jednotnou školou pro
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všeobecné vzdlání, druhá má název rozhodn nepíslušný „škola uená"

.

Jednotnou školu, která zabírá vk dtský od r. G— 12, dlí ve dva stupn;
školu uenou pak jest žákm navštvovati od r. 13.— 18. V této poíná
se vyuovati eem staroklassickým vedle vd pírodních. Dle toho, pi-
hlíží-li se dkladnji k eem starým anebo k vdám pírodním, lze Školu

uenou rozdliti ve dv oddlení: filologické a pírodovdecké. Ono na-

vštvovali by ti, kteí chtjí se dáti na filologii, theologii a na práva

;

toto pak píští pírodozpytci, mathematikové a medikové. Ze školy uené
pestupují žáci na universitu. Škola uená jest pokraováním jednotné

školy, z níž ti, kdo nechtjí se vnovati studiím vdeckým, nastoupiti mohou
do škol praktických a odborných. Z rozboru toho patrno, že jednotná

škola p. spis. podobá se asi naší Škole obecné s mšanskou dohromady,
a škola uená se svými oddleními našim gymnasiím a realkám, a p.

spis. v kap. 8. praví o realce a humanistickém gymnasii, že oba ústav}-

jsou rovnoprávný v tom — aby byly dány do výslužby.

V kapitolách 1 -— 4. p. spis. rozbíraje vady nynjšího Školství vytýká

po stránce tlesné (kap. 2.), že jen nco málo nad tetinu žactva opou-
ští školu plnému tšíc se zdraví, a to prý hlavn ti, kteí hned pedem
obdaeni jsou nezdolnou konstitucí, anebo dobrými vlohami duševními,

anebo -^— velikou leností. Mezi híchy intellektualné (kap. 3.) poítá, na co

stžují si professoi universitní, že na p. medikové po lOleté píprav
nejsou s to, aby jednoduché jevy smyslné rychle a správn chápali, vy-

pozorované správn eí vyjádili a jisti a zruni byli v soudech a zá-

vrech. O híších ethických vyslovuje se takto: »Skutenost jest, že

j co gymnasium a studentství studentm síly ješt nechalo, to na univer-

I
šit zapáhne se hned do výdlkáské káry povolání; a tak vzdlávají

, se ve spolenosti naší lidé z povolání, dkladní nkdy uenci, dobí úed-
níci — avšak lidé jen polovzdlaní, jen poloviní. Na základ tchto úvah
dochází proto v kap. 5. úsudku, by nynjší ústavy vyuovací pemnny
byly v ústavy všeobecného vzdlání.

Kapitoly následující promlouvají o vzdlávacích prostedcích na
prvním stupni jednotné Školy, který 2—3 léta má trvati. Na prvním mí-

st jest dbáti všestranného a pirozeného vývoje tlesného (kap. 6.) ; dále

jest cviiti všestrann a bedliv smysly (kap. 7.), najm vlastním pozoro-

váním všeho, co kolem dtí jest a se dje ; a konen pihlížeti jest

k tomu, co zruností nazýváme v nejširším smyslu (kap. 8.).

Na druhém stupni jednotné Školy butež vedle plování, tlocviku,

gymnastických cviení a kreslení stedem veškerého organismu vyuova-
iCÍho vdy pírodní s mathematikou a z eí jen mateština (kap. 9.).

Až v posledních dvou letech pibrati jest francouzštinu a zaátky angli-

iny. Aby vysvtlil a zdvodnil posunutí starých eí až do Školy uené,
tedy až na rok 13., promlouvá spis. (k. 10.) nejprve o formálním vzdlání

vbec a staroklassických eech zvlášt takto : »Tento pojem formalného

vzdlání, jenž se stal fixní ideou, jest zajisté nejurputnjším nepítelem

zdravého vyuování rozumového« ; a pak dokazuje, 1. že dležitost

vzdlání formalného pro první mládí jest vbec podízeného významu

;

2. že formalného vzdlání dochází se lépe zamstnáním tmi pedmty,
jimž pro n samy uiti se jest, totiž pírodními vdami a mathematikou;
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:}. že pírodní vdy i pro svou ethickou cenu vzdlávací vysoko nad
emi jsou. Dále v kap. 12. vykládá: »Cizím eem není uiti pro jejich

formalnou dležitos anebo pro jejich njakou mystickou i kouzelnou
vlastnost, nýbrž pro n samy, bychom vnikli v život nejdležitjších ná-

rod kulturních a poznali úast, již mají na dovršování kulturního úkolu
lovenstva.* Na tom základ odpovídá pak k tmto otázkám: 1. Jak
jest vbec eem uiti? 2. kterým eem a v jakém poádku jest jim

uiti? O method pronáší se, že má jíti od živého k mrtvému, od kon-
krétného k abstraktnému, od zvláštnosti k obecnému, od poznání ei
k poznávání vdy a filosofie ei, dle výroku Marcelova » mluvnice není
kamenem základním, nýbrž závrným*. K otázce druhé odpovídá: »Cesta
k starým eem vede emi moderními ; tedy naped francouzština a an-
gliina, pak latina a etina.« A ješt dodává: »Starým eem uiti jest

ty, s nimiž vyuování až do konce pivedeno býti mže, tedy nevyuo-
vati jim onoho množství povolaných tíd nižších, nýbrž jen ty vyvolené
,tíd vyšších (kap. 13.) Tu lze hned pipomenouti, že radí by na etinu
Ivtší se kladl draz než na latinu, jako prý Homer vtší jest Vergila, So-
fokles vtší Terence a Plauta, Thukydides vtší Livia (kap. 15.).

,
Aby návrh svj, že pírodním vdám jest u vzdlávání dávati ped-

nost ped emi vbec, ješt lépe podepel, praví, že e jest abstractum,

pírodní vda pak concretum ; e vcí pesložitou, pírodní vda pomrn
jednoduchou; e jen forma, pírodní vda však vc; a mládež prý

vnímá pirozen radji obsah než formu. V kap. 11. pak ukazuje, že

vyuování vdám pírodním vedle literatury a umní nejvíce pispívá
k probuzení a pstování citu náboženského a velmi ideálního pojímání
života: nebo pírodní vdy hrd se majíce naproti tradicím a autoritám
lidským, chovají se pokorn naproti neproniknutelné temnot, kteráž ob-

klopuje absolutno — pravá to pýcha i pravá pokora.

Konen kap. 17. stanoví jako zevní vzdlávací prostedek nové
školy nový pomr žáka ke škole a k rodim ukládajíc, aby dít nále-

želo celý den Škole, svtnici školní pak nic více než dosud ; u rodi
však nech se zdržuje jen za volného veera, v nedli a o prázdninách.

Na míst úkol denních zavésti jest úkoly týdenní. A kap. 18. dává n-
které pokyny, jak by tato nová Škola v život mla býti uvedena. Na

;
stát jest, aby se o ni postaral. Latina a etina butež znenáhla posuno-

ví yány na léta pozdjší, a vyuování konejž se, pokud lze, venku, -s-

Briefe ven Heinrich Heine an Heinrich Laube. » Pítomné dopisy
nedodávají sice nieho nového k posouzení Heineho, jsou však vítaným
doplkem a v nejednom ohledu potvrzením toho a onoho názoru o ži-

vot, osobnosti a poesii básníka, « praví vydavatel Eugen Wolíf v ped-
mluv.

» Vítaným* tento doplnk nmecké kritice zrovna nebyl. Zvlášt ne

té, jež pracuje a dlá »veejné mínní* v denních listech. Uvítala knížku
tu výkiky rozhorlení a odsouzení. Takové vci nemají prý se nikdy vy-

nášeti na veejnost, nmecký národ nechce prý nieho vdti o Špinavém
prádle svých slavných muž — ale za tímto objektivním patriotickým
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hnvem syel docela obyejný subjektivní vztek žurnalistiky: v listech

tchto jest mimovoln nakreslen kontrfei novinástva z let padesátých,

nynjší žurnalistika se na nj podívala — a poznala sebe. Poznala sebe

jakoby v zrcadle pri Šlechetné práci, když dlá » veejné mínní «.

»Nejmilejší Laube ! Píši Vám dnes v rozmrzelé nálad: venku stu-

dená metelice, v mém pokoji víc koue než ohn, vedle mne papoušek,

jenž ustavin kií, a krásná žena, jež se se starou hluchou služkou

vadí. A jak to teprv vypadá uvnit, v duši! Jako v starém komín, kde

se suší slaneky a kudy arodjnice na svých košatech proletují« zaíná
prvý list z ledna 1839. Heineovská báse v prose, — takových je v té

korrespondenci plno — nkolik ádek dále soptí hnvem na Gutzkowa,

jenž prý uinil to, eho se censura netkla: Zkomolil a pedlal »Do-

slov« jeho básní, od nakladatele Campeho tajn vypjený.
List celkem nevinný. Následující jest již lehtivjší. »Sežeftte, kde

koho možná, na kížovou novináskou výpravu proti Gutzkowovi,* a vypo-

ítává, koho by si zvláš pál. »Penzi neteba pi tom šetit, mé fi-

nance jsou v kvetoucím stavu. A dále: »Psal jsem Vám nedávno list,

jehož lze takto použit: Svte jej nkomu, kdo jej vytiskne a dá do ve-

ejnosti — — já budu jaksi pinucen podat další vysvtlení, uveejniti

psaní Campeova, snad poštvu tím Gutzkowa proti Campemu a vše, co já

budu nucen sdliti, bude se zdáti zcela bezúmyslným v oích obecenstva.

Uveejnní eeného listu mého bude jen pátelskou službou. Proti lotrm
nutno lstí bojovati, jinak je lovk perdu,« a jako na omluvu dodává:

» Nemáte pontí, s jakou mauvaise foi se proti mn intriguje, a jak jsem

k jakékoli obran oprávnn.

«

Plán tento však již v následujícím list Heine odvolává jenom z toho

dvodu, že celý svt jest nyní proti nmu zaujat. Vyšla totiž jeho kniha

o Borneovi a zpsobila svému autorovi zaslouženou aversi. Gutzkow na-

psal obranu frankfurtského žurnalisty. Heine píše jaksi stísnn a tší se,

že jeho Borne jest lepší.

Následující listy jsou vnovány básni »Atta Troll«, Laube vydával

»Zeitung fiir die elegante Welt«, Heine poslal pro asopis ten eenou
báse. Laube byl svdomitým redaktorem ; stále a stále peje si to a ono
zmnit, to a ono vynechat, a Heine trpliv mní a vynechává.

Chmurnjší obrazy zaínají listem z 1. února 18-15. Strýc básníkv
a milioná hamburský, Salomon Heine, zemel. Roní renta 4800 frank
byla Heinemu zastavena, legat po strýci obnášel všeho v,udy 8000 marku —
jednou pro vždy. Heine div si nezoufal. Bylo to v dob, kdy tlesné

síly jeho mizely, »Matrazengruft« stála v nedaleké perspektiv — Heine

sáhl k prostedkm víc jistým a úinlivým, než estným. Zalarmoval

všechny své pátely, Detmolta, Lassalla, Schckinga, Weilla, knížete

Pckler-Muskaua, Meyerbeera i nakladatele Campeho, Kurandu — a

campagne zaala. Laubemu posýlá sám dva lánky, jež má tento dáti

opsat, do nkterého žurnálu zašantroit, jeho rukopis pak zniit. Široce

mu dává rady a pokyny, jak vše nastrojit. lánky ty jsou mistrn stili

sovány — totiž ad hoc. Nejmodernjšímu žurnalistovi by nedlaly hanbu.

Toto »veejné mínní« a mrtvice, která Heineho stihla roku 1845, ob-

mkily tvrdé srdce bratrance a šastného ddice Karla : vyplácel Heinemu
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roní rentu dále pod písemnou podmínkou, že básník neuveejní nieho'

o svých píbuzných bez jeho svolení. Snad bystrý israelita Karel pec
trochu to »veejné mínní« prohlédl.

24. kvtna 1845 psal Heine Laubemu : »a te mi eknte, mnoho-li

jste vydal za mne na inseráty a jakým zpsobem mám Vám tu ástka
poslati*.

12. íjna 1850 píše Heine Laubemu o knize tohoto: »Das erste

deutsche Parlament. « Laube náležel v parlamentu frankfurtském ku konser-

vativcm a eená kniha jest ohlasem jeho zmnného smýšlení. Heine

mu oste vytýká odpisáhnutí mladých spolených ideál. Pak píše o sob

:

» Ležím v klubku ve dne v noci v bolestech a vím-li v Boha, nevím
asto v Boha dobrého. Ruka tohoto velikého trapie zvíat leží tžce
na mn . . . Žiji isolován a vidím velmi málo Nmc . . . Meissner byl tu

a vidl jsem jej astji. Též jeho velkého krajana Morice Hartmanna
jsem poznal tchto dn; velmi hezký lovk, všechny ženy jsou do nhO'
zamilovány, vyjímaje Musy . . . Pítele Balzaca jsem ztratil a oplakal.

George Sand, dareba, se od mé nemoci o m pranic nestará ; ta eman-
cipovaná zmaltraitovala mého ubohého pítele Chopina v ošklivém, ale

božsky psaném románu . . . Ztrácím pítele za pítelem, a na tch, kteí

mi zbývají, osvduje se staré písloví: V nouzi jde šedesát pátel
na lot.«

»Má žena Mathilda,« píše pozdji, »která má u mé postele tžké
dny, jest mi víc než jindy oddána láskou a vrností, a snad jest jedinou

píinou, že já dosud ten psí život s trplivostí snáším.

«

Jest to konec posledního listu, který Heine Laubemu psal. V roce

1855 byl Laube v Paíži, vidl tlo svého pítele scvrklé jako mumii,

ale duch sršel vtipem. Dojem byl prý trapný.

Dopisy tyto jsou platným pírstkem Heineovské literatury. Žurna-

listika, jak jsme již ekli, zaujala vesms jedno stanovisko proti nim
ovšem ze subjektivních píin, odprci házejí po nm jeho veršem z »Atta

Troll«: »ein Talent, doch kein Charakter*, jeho zbožovatelé omlouvají

jej a nacházejí dvody práv v tchto listech : v takové situaci by prý

málo Šlechetných lidí jednalo jinak.

Vydavatel v doslovu praví: »Tyto listy svdí jak o jeho vtipu, tak

o jeho tém bezmezné subjektivnosti. A v ní leží vlastní centrum jeho

osobnosti, v ní kotví zárove zdánliv píke proti sob stojící jeho žití

a básnní. Z vtšiny Heineových spis vane na nás subjektivní pohrávání

si, a marn hledáme substrát pevn vkoenlé idey, jakéhos jednot-

ného ideálu. Kde však se mu podaí tuto dvojakost svého nitra spo-

jiti neb peklenouti, kde pravdivým býti chce, tu tvoí hudbu a vni.
Ale úhlavní nepátelé zvolili si jeho hru za rejdišt svých boj: na

poli poetickém romantika a naturalismus, na politickém radikalismus a

romantismus, na národnostním židovství, nmectví a paížanství, na ná-

boženském pohanství, kesanství a židovství. Jest prost kletby tradice,

však též její požehnání, jest self-made man, však parvenu — jeden

z nejvýznamnjších zjev literární a sociální doby pechodní.* -ar.



ZPRÁVY.
* Jistý druh literárního labužnictví anebo lépe eeno Škaredohlídství

se zálibou ísti bude nový spis Diihringtlv. Veliiny moderní literatury

(Die Grossen der modernen Literatur). Mnohého pi tom lákati bude,

že spis v Rakousku je zakázán, kdežto v Rusku, jak autor sám v ped-
mluv k druhému svazku si chválí, veliké se tší oblib, jsa censurou
bez závady propouštn. Diihring jako ve všech svých pracích i zde libuje

si v nehoráznostech, paradoxech a v oné negaci, která dnešního dne od
nezkušenjších bére se za originálnost a geniálnost. Neupíráme Diihrin-

govi znanou samostatnost a zajímavost, ale schází duchu jeho klid a

umenost. Diihring patí k tm spisovatelm, kteí dovedou vyburcovati

z nekritické apathie — duchm hloubavjším, krititjším už imponovati
nebude.

Ve »Veliinách « podávají se vlastn celé djiny kulturní, teme
hned úvodem, jak antický svt ecký a ímský zanikl asiatstvím ; asiat-

ským despotismem otrávil se ecký duch krásy a ímská pevnost charak-

teru — úpadek dovršilo asiatství židovské. Židé byli ervy v antické

mrtvole — formuluje Diihring svj známý antisemitism filosofický. Proto
i kesanství s toho hlediska neobstojí — bylo dobrým náboženstvím pro
špatné, ne pro lidi dobré. Do kulturní smsice asijsko- antické ve stední
dob národové erství, zejména Germáni, vnesli prvek dobrý; národním
projevem toho zdravého ducha 'germánského jsou Nibelungy — Dante
pedstavuje pokesanštné asiatství, národm germánským a jiným ve

své podstat cizí.

Dvanáctým stoletím národové poínají býti samostatní. Vedeni byvše

vdomostmi starých a církví dozrávají duchem i národním svým jazykem

;

že s poátku obracejí se k antice, nevadí, tím uán byl protijed proti

»jedu palestinskému*, tím odchována samostatnost nových národ, jejížto

prvý záblesk jeví se v Tassov tvorb.

Pr\'ý mocnjší výraz dala sob doba nová v Cervantesovi a Sha-
kespearovi. Avšak již Milton zase ukazuje nám návrat do asiatství —
jako Miltonovo puritánství tak francouzská vzdlanost za doby Ludvíkovy
nejsou než návratem k despotismu. Teprve ve Voltairovi duch moderní
uritji se projevil. Diihring chválí pak Voltaira hlavn také proto, že



314

nemiloval Žid. U Nmc Goethe je prvý znanjší básník-myslitel, a
Dhringovi daleko tak nevyhovuje jako Biirger, jehož mnohem více si

váží i jako charakteru. Rousseau stojí velmi vysoko, také Schiller —

;

u tohoto Dúhring vyhledává, co povdl proti Židm. Lessing již proto

nemá v djinách osvty vynikajícího místa, že stranil Židm. Byron je

za to velikán, také Shelley pro svou kritiku kesanství. Po Shelleym

není již nic velikého — spolenost evropská hnije; proto se v ní daí
ervm a pai-asitm. Židé Borne, Heine jsou tmi ervy. U Slovan
Diihring váží si jen Gogola; Slované prý nií pojmy a brutalisují idee

pvodn lepší, a Tolstoj je mu práv tak odporný, jako anarchista Kra-

potkin. Doba naše ovšem je doba anarchie — autor doufá, že elnjší
národové dopracují se pravé svobody, která jedin zaruuje plný život

a život pkný a na zásadách zbudovaný.

I

Spis Dhringv, jako i jiné spisy téhož autora, adí se mezi lepší

práce zvláštní školy literární, jež bychom nejlépe mohli nazvati: hulvátící —
vlivem Schopenhauerovým tato odrda literatury v Nmcích zdomácnla.
Hrubost Diihringova asto podává pravdu; odporná je když filosof se pe-
strojuje v podomka a pi tom pece professorsky káže.

* Ped njakým asem zpsobila u nás znanou sensaci lipská »Ge
sellschaft« delším lánkem o moderní eské literatue. Bylo tam vedle

obvyklé nmecké nadutosti tolik omyl, ledabylosti, ignorance, že se

siln pochybovalo, zná-li vbec pisatel esky ísti.

Dnes je jasno. Pisatel Oltokar Stauff von der March — uveejnil

v nedávno vyšlém mnichovském » Moderner Mítsen-Almanach « asi pt
epigram: »Randglossen« a mezi nimi tento:

Epitaph auf Kónigsgrdber,

Hic ossa regia tegit lapis. Amen.
In des Volks Gedáchtnis such' den Namen,

Vrný to peklad známého nápisu elakovského.*) To však pan
Ottokar StauíT von der March íci opomenul, a by mu to u nás bylo

prosplo, aspo jako vysvdení o znalosti toho, co mu pi jeho kri-

tickém pehledu bylo upíráno — eského jazyka.

* Bývalý ministr vyuování Pasquale Villari uveejnil v listopado-

vém ísle italské revue Nuova Anthologia lánek, v nmž velmi trpké

kritice podrobuje politické, sociální, finanní a náboženské p )mry italské.

Tak praví: »0d nkterého asu slyšíme stále opakovati na všech stra-

") N^a hrobkách královských.

Hic ossa regia tegit lapis :

V pamti lidské hledej nápis. elakovský: Spisy I. 305.
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nach, že morální úrove našeho parlamentu klesá den ode dne. Jak vy-

svtliti, že, kdežto despotism zpsobil heroe, svoboda vyvodila toliko po-

litické úkladníky? A nejhorší jest, že náš úpadek mravní, když jednou

poal, pokrauje stále, aniž je nadje na zmnu. Pravda jest, že ím
více zkoumáme pítomný svj stav, tím beznadjnjším se nám jeví.

A kdybychom celý vesmír prozkoumali, nenalezneme rozluštní této ne-

snadné záhady, ponvadž ve skutenosti rozluštní mže býti nalezeno

toliko v nás samých. Osud svobodného národa musí býti v jeho vlast-

ních rukou . . . Itálie byla vytvoena jednotou, sebeobtováním a ctností.

Toliko tmito prostedky mže býti zachránna* . . . Od církve katolické

neoekává Villari pomoci. Církev je v neustálém boji se státem a tak

nemže poskytnouti žádné úinné pomoci, ani sociální ani politické.

A následky tohoto nepirozeného stavu vcí pociují se v rodin, ve ško-

lách, v literatue a spolenosti vbec. Pro dnešek nevidti žádného spas-

ného léku.

* Pednáškový spolek v Praze psobí už na tetí rok ku vzdlání nej-

širších vrstev v echách.
S poátku byl to spolek lokální, mající na zeteli stední tídy

obanstva pražského, pozdji zmnny stanovy v ten smysl, že se in-
nost jeho mohla rozepnouti na celé echy.

V letních msících pednášeno hojn na venkov, sotva uplynuly

prázdniny, ohlásil výbor kurs souvislých pednášek pro dívky, zídiv jej

pro celý Školní rok, a to tak, že vybrány nejdležitjší vci z tchto

vd : astronomie, zempisu, pírodopisu, tsnopisu, umní, literatury,

vychovatelství a domácího hospodáství. Jak se dosud ukázalo, pišlo se

tímto zaízením opravdu vhod, nebo návštva bývá vždycky etná, asto
až peplnno, úkaz to u nás dosti vzácný.

Po dušikách zahájeno poadí veejných pednášek v budov e-
ského musea vždy v nedli o 3. hod. odp., jež jsou pístupny každému
a zvlášt od studentstva bývají vyhledávány. Na programu uvedeny zprávy

cestovatel o vykonaných práv cestách, ježto mají zajímavost pro širší

kruhy a jednotlivcm jsou pobídkou a návodem k podobným cestám.

Letos pedvedeni tímto zpsobem obecenstvu pražskému cestovatelé Pur-

kyn (po Norsku), Jožek (^po Kavkaze), Klosterman (po Šumav), Adolf

erný (po Lužici), k nimž se pidruží pednášky o Bosn a Hercego-

vin Ludvíka Kuby a zpráva Koenského o cest jeho kolem svta. Na
program veejných pednášek budou však dávány též výzkumy badatel,

vztahují-li se jejich výtžky k širší veejnosti, anebo diskusse o aso-
vých otázkách, na p. sociální, ženské, o vychování mládeže.

Poslední dobou zahájeny pednášky po pražských pedmstích cyklem

na Ziikov. Na výsledku jeho bude záviseti uspoádání podobných cykl
v Karlíne, Smíchov, Kr. Vinohradech a též na Hradanech,

Pozdji budou snad i uspoádány zvláštní pednášky pro eské dl-
nictvo, nebo v tomto ohledu jest o pracující tídu nejmén postaráno,

kdežto v jiných zemích a státech, na p. v Anglii, konají se souvislé cykly

»universitní extense« nejen v hlavním mst, ale i po všech mstech
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okresních. Také v Dolních Rakousích od njakého asu psobí vzdlá-
vací spolek, jehož pednášky bývají naplnny nejvíce pracující tídou,

a snahy ty docházejí hmotné podpory obce i státu a se strany intelligence

od universitních kruh. Náš pednáškový spolek, pokud nám vdomo, došel

pozornosti vídeských úad živnostenských, avšak zastupitelstvo obce

pražské doposud ho nezná, akoli už po ti léta blahodárn psobí
k ušlechtní obyvatelstva pražského, a to s takovým úsilím, sebezapením
a nezištnou obtavostí, jako málokterý spolek.

Z universitních profesor eských vnovali své síly spolku Strouhal,

Štolba, Ková, Drtina, Mitvalský, Zíbrt.

Pro píští rok chystá se ješt uspoádaní zvláštních souvislých kurs
o literatue, umní a kulturních djinách pro širší ohecensvo.

* O reform studií právnických uvažuje se na všech stranách bedliv

nejen u nás, ale i v cizin. Pehledný obraz nynjšího stavu fakult

právnických na nmeckých universitách podává Eugéne Dutoit ve spise

L'enseignement du droit et des sciences politiques dans les universités

Allemagne v Paíži vyšlém. Spisovatel promlouvá obšírn o dležitém

postavení, jež studium práva ímského v Nmecku zaujímá, o methodách

uebních, o ádu zkušebním, a zvlášt studiu národního hospodáství,

jež dnes znanými úspchy v Nmecku mže se vykázati, vnuje bedlivou

pozornost. O zízení vdeckých seminá vykládá na základ autopsie

s dobrým vci porozumním, ukazuje zvlášt k tomu, jak práce v nich

konané pispívají k vdeckému zdokonalení student a výchov vde-
ckého dorostu. Ve Francii obvyklé conférences fermées daleko nemohou
tak znamenitých úspch vykázati.

* Podle officielní zprávy od poátku výstavy Chicagské do 12. listo-

padu od správy výstavní úhrnem pijato 28,238.828'85 doll., vydáno

25,540.537-85 doll. Za vstupenky pijato 1(),72G.32'J doll.; nejmén
ovšem na poátku v kvtnu, nejvíce v íjnu. Denních píjm bylo pr-
mrn — mimo nedle — 89.501"53, denních výdaj 22.405"3U dol.

Z jednotlivých výdaj vtších uvádíme: za elektinu 1,911.857'04, za

lidové slavnosti 122.493 (z toho za ohostroje 103.088) d., za poli-

cejní službu 1,194.189 dol., za službu hasiskou 249.332, hasiti se mu-
silo 94krát. Osob pipuštných na výstavu na volné lístky bylo 5,933.818. —
Proslýchá se, že tato píznivá billance je jen na papíe ; ve skutenosti

je prý schodek 7 '/„ milí. dollar.



Obzor asopis.

eský lid (. 2.) pojednává o malbách donikil v nejjižnjší Mo-
rav. Zbyten prý poukazuje se astji k nkterým krajinám nmeckým
pro píklad nejvtší úhlednosti a istoty; chýše Slovák moravských a

z ásti i uherských istotou jen záí. Bývají ozdobeny i malbami, jež

provádjí ženy a to nkolikráte do roka, hlavn ped hody a božími,

a posvícenskými. Motivy maleb jsou rzné : pásky, kvty, ovoce, kytice

atd. Ale snad v celé Evrop není píkladu tak znamenit vyvinuté orna-

mentiky lidové jako zde. Ozdoby i nejsložitjší malují selky od ruky bez

šablon (v jiných místech na Slovensku však s rznými Šablonami) a št-
tiky asto smšn primitivní pipraví si vtšinou samy.

Hlídka literární (leden) vytýká nejnovjší eské belletrii upíliš-

nnou oblibu v látkách oplzlých. Bordelové hrdinky pišly k nebývalé

cti a sláv. Pudy sexuální se probírají a rozebírají, jakoby na nich zá-

visela jsoucnost národa. Vážnému naunému tení tamtéž iní se výtka,

že málo si hledí stránky slohové. »Nejen hlava aby hovoila, nýbrž také

srdce— toho vbec bude brzy zase poteba eskému slohu a eské práci

duševní, pi emž však nemyslíme, aby všecko eské bylo hezké, aby se

.spisovatelé rozplývali ve vlastenecké lyrice, nýbrž aby do slohu vkládali

jono hejné, oduševující nco, co na p, francouzskému slohu vážnému
jzajištuje stálé vítzství nad tenástvem a co zdobí ze slovanských zejména
^sloh polský. U nás v pracích vzdlávacích píliš pevažuje chladný, stí-

í;zlivý rozum — a ten nechytá. Snad by bylo možno i ve slohu hledati

ástenou píinu úkazu, že ubývá chuti k vážnému, naunému tení—
kterýž úkaz, kdyby ml se rozšíiti a ustáliti, jist by se rovnal národní

»pohrom«. V kritické ásti posuzují se verše F. S. Procházky » Blesky

na horách«. Autor zápasí s formou. Celkem jsou lepší básn, v nichž

užito prostjší formy. Peplnnost tropy a figurami ruší dojem vtšiny
ísel. Básník má porozumní pro themata vážná, ale ml by najíti šast-

njší cestu úinn je tlumoiti. Slabou publikací jsou Vejvarovy ná-

rtky dlnického života v podhoí ^ Život utrpením«. Podobn Majo-
ratní dédic"

,
povídka pro mládež od Ed. Militkého, poctná cenou »Ustr.

spolku professor stedních škol«.
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Osvta v 1. ís. nového roníku uvažuje o chicagské výstave (P. Albieri.)

íVytýká se nedostatek originálnosti, vkusnosti a dkladnosti. Výstava vy-

jnikala jen ohromností, která spíše oslovala než vybízela k dkladné
.'prohlídce. Amerian je jako dít. Hledí na množství a nikoli na cenu.

Má-li se mu co líbiti, musí to býti veliké rozsahem. Ješt vyšší vž, než

je Eiífelova, ješt vtší strojovna, než je na Martov poli, ješt vtší

prostor, než byl v Paíži, to dle mínní Ameriana úpln mohlo po-

stait, aby jeho výstav zajistilo první místo mezi dívjšími. Ne-li celek,

zasluhovaly však pece zvláštního uznání jednotlivé odbory a hlavn
odbor ženské výstavy. Veškery druhy ženské práce i ženského studia

byly tu zastoupeny poprvé v nevídané dosud okázalosti, a mezinárodní

sjezd žen, za té píležitosti také konaný poprvé, byl vbec možným jen

v Americe, kde zaujímá žena velmi estné postavení, vydobyté na základ
svého vtšího než kde jinde vzdlání. Pak dtskou, budovou a dlnickým
domkem uvedeno tu v život jedno z nejzajímavjších odvtví píští n-
které velké výstavky. Hmotného úspchu výstava nepinesla, za to úspch
morálný. Amerika uslyšela o sob množství spravedlivých a mén po-

chlebných posudk, které jí snad vyhojí z jejího upílišnného velikášství

a nadýmanosti nad Evropou. Tato dkladn poznala svého soupee
a Evrop lepší seznání pomr amerických také za mnoho stojí.

Rozhledy (prosinec) poínají lánkem „Vdob obratu « od F. V. Krej-

•ího, vyliujícím vzmáhající se reakci proti positivismu a liberalismu po-

sledních desítiletí. Únavu a nasycenost zpsobuje exaktní vda, práce

rozumu, analyse, krátce to, co se shrnuje pod termin positivismu, a stará,

opuštná hesla: j.deál, víra, svdomí poínají opt picházeti ke cti. ím
skvleji záí úspchy vd. ím nepehlednjším a bohatším jest svt po-

znaných fakt s veškerým komplikovaným mechanismem, objevených zá-

kon, ím jemnjšími a mohutnjšími nástroji stávají se duchu lidskému

rozum, experiment, analysa — tím mocnji chvje nejhlubšími jeho

vrstvami bolestná touha po Nepoznatelném, po jádru a podstat všeho,

co jest smyslným poznáním nezachytitelné, po tom, co zveme dobrem,

povinností, ideálem. A v záchvvech této touhy, ve snahách po obnov
a znovubudování všeho, co plstoletí positivismu rozrušilo a poboilo —
v tom všem lze vycítiti klíící život nové periody, tajemnou a významnou
hodinu obratu. V Tolstém a Dostojevském vidti nejvýznanjší typy

pechodu z periody positivní. Zvlášt Tolstoj již svým osobním bhem
životním demonstruje celou tu bolestnou krisi v nejostejších rysech. Ve
Francii novokatolictví, novokesanství, novomysticism ukazují na nový

smr, v Nmecku pak mocn vystupující hnutí ethické. Autor se domnívá,

že u nás tyto novjší ethické snahy vystupují pod heslem kesanského
mysticismu Dostojevského ; autor myslí prý na studii o Dostojevském

v našem list pinesenou. Nebudeme ukazovati na malý omyl p. spiso-

vatele, pravícího, že v programu jsme si vytkli práci proti materia-

lismu — o skepticisin se jednalo; hlavní otázka byla by ovšem, jestli

jsme studií o Dostojevském se vyslovili pro to, co se zove tím neb oním
mysticismem. V té píin odkazujeme ke lánku o Dostojevském, kde

(str. 15.) výslovn z Dostojevského samého je podškrtnuto, že Aleša
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Kararaazov nebyl mystik — je to ukázání velmi dležité ; arci nemžeme
te v té strunosti rozsuzovati, pokud mysticism je nepípustný. Po-

známka autora, že co do názorv a umleckého smru Dostojevsky je

chorobným a že by naše obecenstvo zmátl a od ethických snah odvrátil,

nemá snad nic jiného vysloviti, nežli v kritice Andrejevského samého již

docela jasn a zeteln je povdno.
V lánku „Korporativní povaha obce samosprávné" nartl p. V. Choc

strun djiny eské samosprávné obce. Právní povaha obce jest u nás

úpln propracována, tak že samospráva eská jiným bývala vzorem. Ze-

jména doba husitská se svými ideami obanské rovnosti velice pispla
k rázovitému vytvoení se eské samosprávné obce. Husitismus peklenul
rozdíly stavovské, majetkové a sociální, obec postavila se na základy

demokratické a psobila jednotn a mohutn na venek. Síla obce spoí-
I vála hlavn v tak zv. »velké obci«. Velká obec bylo shromáždní ve-

íkerých oban, v ní l)yli zastoupeni všichni lenové obce bez rozdílu ma-
jetku, povolání, živnosti, zamstnání. Tato velká obec scházela se v ur-

ité doby anebo i mimoádn a volila starší konšely, rokovala o nej-

dležitjších záležitostech obce. Jakmile velká obec byla obmezena, byla

podlomena i síla samosprávné eské obce. Poprvé stalo se to v 10. stol.

po válce Šmalkaldské. Ferdinand I. zapovdl eským mstm bez zvlášt-

ního povolení královských hejtman, event. královských rychtá svolá-

vati velkou obec — hromadu všeho mšanstva. Po druhé po válce ti-

cetileté byly zrušeny etná práva a svobody obcí a mimo to konfisko-

váno jmní obcí nekatolických. Konen utrpla eská obec vzrstem
absolutismu 18. a poátkem 19. století. Do instituce samosprávné vnikl

tu živel byrokratický. Císa Josef II. pikázal totiž obcím úastenství

v pracích katastru a obstarávání záležitostí berních, v kterýchžto pípa-
dech fungovali orgánové obce namnoze jako první stolice úad stát-

ních. Doba od oprav císae Josefa II., po smrti téhož na mnoze odvo-

laných, až po r. 1848 jest dobou zmatk zásad. Ustavní základy samo-
správného zízení potlaeny. Od roku 1848 jeví se již v zákonodárství

obecním pokrok, jakkoli zákonodárství to dusí se ješt pod tlakem abso-

lutismu a íšského centralismu. V obecním ádu pro království eské
z roku 1864 na dvou místech (§ 2, a § 85.) mluví se o nevyhnutel-

nosti obecního shromáždní. Toto ustanovení zákona jest ješt zbytkem
onch všeobecných shromáždní celé obce, jakáž pravideln konávána v e-
chách (»velká obec«) o nejdležitjších záležitostech obecních. V praxi

i v theorii mlo by si toho více býti všímáno.

Zlatá Praha uveejuje v . 3. peklad studie Jiího Brandesa
„Zvíe v lovku", v níž Brandes praví, že nápadnou mrou vynikající

básníci doby novjší obírají se pedstavou o dvojitosti naší bytosti. —
U Bourgeta toto rozštpení lidského tvora opírá se o základy vdecké.
V románu »Žák« Bourget vysvtluje, v em záleží nejjednodušší zdvojení

>]Á'< . Já jest ásten vdomé. ásten nevdomé. V nás skrývá se tsor,

jehož neznáme, ba o nmž ani nevíme, není-li práv opakem té bytosti,

kterouž domníváme se býti. Na této dvojitosti zakládají se podivné pro-

mny v chování a v konání, jež prožijeme a pozorujeme. V hlavní osob
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románu »Žák« (Greslou) vládnou dv osobnosti naprosto rozdílné; jedna,

jež pohybuje se, jedná a cítí, a druhá, jež jako divák pozoruje zpsob
života osobnosti první. A Greslou není s to, aby udal, která z tch dvou

osob jest pravé jeho já. Pokouší se odvozovati tuto dvojitost v bytosti

své od pomísení plemen, od pvodu z lidu pohraniného. — Dvojitost,

jež zamstnává Bourgeta, mže dojíti plného porozumní jen cestou filo-

sofickou. Bourget v posledních spisech svých velebí nábožnost jako jediný

prostedek proti dvojitosti. — Jiní spisovatelé mluví o zvíecím v lovku
a o lidském v lovku jako o dvou rzných svtech, jež v nás sloueny.

Mnoho básník souasných vidí v tvoru lidském jakýsi druh centauru,

zpola bytost vyšší, zpola zvíe, jenž unesen byv smlým letem myšlénky,

probouzí se ze svých sn dupotem vlastních kopyt. Ti, kteí hloubají

o zvíeti v lovku, bu je licí v celé jeho hnusnosti aneb je chtjí

pemoci, le aniž. by se jim podailo oznaiti oste hranici, kde zvíecí

koní a lidské poíná. — Zejmá je zásadní nesjednocenost mezi básníky

vzhledem k otázce, jestli ono » zvíecí* jest zbytek pvodního stavu pí-

rodního z as divokých a barbarských, anebo jestli v nynjší zpsobe
své je výsledkem kultury neb plodem nadbytené kultury, takže jedin
pekonáno býti mže návratem k pírod, totiž k stavu prostšímu. Mau-
passantovi a Zolovi znamená zvíe pvodní divokost. Tolstoj, Strinberg

jsou náhledu druhého ; dle jejich mínní zvíe jest následek nepirozenosti

naší nepravé civilisace.

V jedné sbírce Maupassantov mladý muž, jenž je tlumoníkem spi-

sovatelovým, vzkikne : » Píroda! Pravím ti, že píroda jest naší nepítel-

kyní, že vždy musíme bojovati proti pírod; uvádí nás zpt ke zví-

eti I « A pak vykládá, co na zemi jest istého, krásného, elegantního,

ideálního, že vše jest dílo lidské civilisace. Zolovi zvíe v lovku je ja-

kýmsi zbytkem z dob pravku, zbytkem, jenž díme v nás a za jistých

okolností mže procitnouti, aby nás zdsil. Stanovisko Zolovo není

ethické, nýbrž pírodovdecké a vlastn vždy to byla bestie lidská, jež

zamstnávala Zolu. Jinak se dává na p. Alexander Dumas. Dle jeho

soudu jest to pílišná kultura, Jež ve smyslu biblickém dlá lovka zví-

ecím, totiž mrzkým, nešlechetným; zvíe skuten zajisté není oddáno

nepravosti, ani lovk dle domnnky nebyl to, dokud nebyl lovkem mo-
derním. Do jisté míry je tu souhlas s mínním Tolstého, jenž útoí
rovnž na moderní kulturu jako na mocnost, zjednávající pevahu tomu,

co v lovku je mrzkého — zvíecího.

Niva (1. ledna) pináší posudek kreseb Ignáce Herrmanna „Bodí
Pražané". Chválí se postehovací síla Herrmannova. Spisovatel pracuje

se samostatnými a vlastními poznatky, v tom smru zdá se býti nevy-

erpatelným. Jeho umní jest naturelní. Skorém jakoby dosáhl úelu
jen tenkrát, když si ho není vdom. Chce-li býti úelným a prosted-

kovým umlcem, zbloudí snadno na bezcestí. Román J. Konráda „Alba-

tros" posouzen nepízniv. Je to pravšední povídka o tom, jak se dva

lidé po dlouhých trampotách za sebe dostali.



Bible a její peklad kralický.

K 3001eté upomínce jejího dokonení

napsal

V. Flajšhans

Hledává se asto a peceuje v našich domácích djinách vývoj

eského rozumu a vdy, ukazují se s pýchou rozmanití zá-

stupcové eské vdy a eského myšlení, ale mén se pi tom ohlí-

žíme po lidech, kteí mravnou výchovu svého lidu upravovali a po-

vznášeli, kteí srdcem svým bojovali, krváceli a umírali.

V 2. polovici XIV, století muž tak ohnivý, živých mravních

cíl, asket a písný mravokárce, Jan Milic z Kromíže, povrhl

vdou theologickou a bojoval za mravné živobytí. Jeho poslucha

Tomáš ze Štítného však onou vdou scholastickou stále oslován,

hledl si reform — ponechání starého a pomalé nápravy. On zobec-

oval mezi lidem nauky o krech andlských, vykládal o oistci,

objasoval biblické nestvry a draky obrazn — picházel shora —
z onch intelligentních vrstev doby Karlovy — a vedl lid vzhru —
»A svoji ho nepijah* — po 100 letech vyhynula pam jeho úpln,

až teprv nové studium literární s úžasem vyhrabalo z rum postavu

toho upímného staíka.

Ješt vyšším vzdláním intellektuálním vynikal mladší ohnivý

I souasník Štítného, Jan Hus. Byl pítelem krále a mocných své doby:

znal výborn psobiti v lidu a stál na vrcholu znalosti soudobé lite-

ratury evropské. V nm krystalisovala se tehdejší západní intelligence

význan: a jejím nositelem a pedbojníkem stal se u nás sám,

z dobré vle: v ni skládal svoje nadje i touhy. Ale záhy poznal

rozpor mezi výsledky své intelligence a sv^^m životem : shledal svj život

naSe doba i., 5. 21
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híšným, jak sám dojemn na nkolika místech vyznává, a marn
bychom na základ právním njaké poklesky u nho hledali a a
i nepátelé v té píin ho skvle obránili. Ale on pišel nicmén
k poznání, že život jeho je zlý, nedobrý, že teba nápravy; zaínaje

od sebe, vyznává a žaluje na sebe s dtinnou dvrností ped
smrtí svou, že nedával píkladu pokornosti lidu, kterému kázal.

A tato žíze mravného, dobrého života je mu nepekonatelná: po-

volání jeho ukazuje mu zákon a pramen života dobrého — písmo
svaté, zvlášt Nový zákon : k tomu pilnul nyní vší silou svojí a poznal

hloubku slov Kristových: »lid ten ústy toliko ctí mne, ale skutky

mne nezná«. Stopy jeho vzdlání jsou v tom, že svj zákon hledl

postaviti na stanovisko vdecké — opíti se o výklady církevní

bible a tak dopracovati se jasného znní jejího. Pro svj národ pe-
hlédl a opravil text biblický — dosud hrub do národa nepro-

niklý — na základ starého rukopisu latinského, studium bible na

základ istšího tohoto pramene odkázal svým vrstevníkm.

A jeho život, jeho utrpení, jeho klidná smrt vzbudila v Cechách

i ono hnutí, které s biblí v ruce ídilo a upravovalo osudy jednotliv-

covy i celé vlasti; zákon Pán stal se jediným zdrojem mravného

\ii správného života — ten stal se normou nesíslným tm sektám

a výstelkm strany podobojí. Málokteí však hledli si »jednoho,

což jest potebné « — správnélio života: vtšinou pro samé hádky

a spory o dobrý, mravný život nemli kdy žíti mravn a správn.

Lid opt zrodil pokraovatele na dráze Husov : Petr Chelický,

západním vzdláním jen nepatrn dotený — snad ani elementární

vzdlanost — latina — nebyla jeho majetkem — domyslil dsledn
inauky Husovy: vlastní mravní život uinil základem — jemu všechno

Ipodídil, neuznávaje státu, vojsk, vrchností atd. Názory jeho roz-

šíily se pozdji mezi hloukem žitel dle zákona Kristova: mezi

eskými Bratími.

Byli to zprvu lidé tíd nejnižších, k jakým Kristus se obracel,

i vzdláním knižným pohrdali, mravný život nejvýše kladouce a pi
tom zákonem Kristovým se ídíce. Ale asem pronikla — a to

zvlášt tím víc, ím širší a vyšší vrstvy zasahovala — touha, znáti

Kristv zákon lépe: a základní jeho nauky tak jasné jsou a po-

chopitelné, že práv ony bez obtíže mysli podmaují, pec horliví

a upímní milovníci pravdy hledli si poznání dkladnjšího ; chtli

píti nauku Kristovu z pramene nejistšího a žádali své uené a vy-

brané o nové, lepší peklady písma svatého. Vydali naped dva Nové
Zákony z latiny peložené; ale tu psobením humanist ukázáno
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pvodní zídlo — ecký text Nového Zákona, a nejlepší hlava Jednoty,

Br. Jan Blaiioslav, k žádosti starších »s velikou jist prací a pilností

tak, jakž nejlépe mohl a uml na ten as«, peložil z eckého textu

nov celý Nový Zákon. 19. ervence 1564 vyšel v Ivanicích tento

maliký, úhledný, velice prakticky zízený svazeek: latinská báse
velebí nadšen tento obrat k istému » prameni Danajskému*. Shledal

pekladatel, že »jiní vykladai eští i latinští od vlastnosti textu

pravého mnoho odcházeH« — sám na základ textu Erasmova tak

na 600 míst latinské vulgáty opravil; proto i víc si hledl vrnosti

pekladu, než uhlazenosti mluv}-, kterou na mnohých místech na

okraji hledí zdokonalovati. O svých pekladatelských zkušenostech

a skrupulích podává obšírnou zprávu v^e své grammatice, která je

vlastn jen obranou a vysvtlivkami jeho pekladu.

Ovšem dlužno piznati, že pekladatel byl hodn konservativní.

Kde místo njaké biblické ve starším peklade jen ponkud dalo

se srovnati s textem eckým, podržel starší peklad, nanejvýš na

okraji podotýkaje, jak vlastn zní text ecký. Tak na p. v Lukáši

IV. 5— 9. má pét odkaz k textu eckému ve 4 verších. Nedosti

dsledn, vlivem starších peklad, pekládá totéž ecké slovo rzn

:

tak totéž sloveso ecké pekládá Luk. XIV. 2 setrh/i, Jan VIII. 55

zachcroáváin
; totéž sloveso v téže souvislosti pekládá tverým zp-

sobem: Mat. XII. 29 pobrati — obloupiti, Mar. III. 27 rozebrati —
zloupiti. Tu a tam jsou chybiky proti etin : Luk. XIV. 4 mleli

(m. umlkli), Jan VIII. 44 7testál (m. nestojí) atd.; na mnohých místech

je sloh úmysln ozdobnjší, užito slov vybranjších, ušlechtilejších

než má ecký text; poádek slov je mnohdy bez píiny odchylný

atd. Je to více peklad podle etiny než z etitiy.

Ale i toto nedokonalé zrcadlo pvodní nauky Kristovy zpso-
bilo ohromný rozruch. Se strany odporné — katolík i podobojích

a se strany vlastních krátkozrakých konservativc, vytýkáno Jednot,
že »kazí písma « a dlá si bibli sama; odvolání na humanisty málo
prosplo — ti byli vyhlášeni nevrci a kacíi. A Bratí vtšinou
byli lidé prostí, neuení — námitky protivník proto snadno nalézaly

podprce i mezi vlastním lidem.

Záhy však pronikl zdravý cit lidu, že istší pramen dává istší

nauku, a nová knížka šla tak dobe na odbyt, že již r. 1568 uspo-

i.ádal Blahoslav vydání druhé : text zmnn nepatrn, za to poznámky
zredigovány a rozhojnny.

A tímto krásným pekladem — pozorný tená shledává na

každém ádku stopy oné » veliké jist práce a pilnosti < a lásky

21*
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k vci, se kterou Blahoslav dílo své podnikl a dokonal — byli Bratí

podníceni pokroiti dále a i Starý Zákon si z hebrejštiny a z etiny
znovu peložiti. Osud Vartovského, který zemel díve, než peklad

svj vydal, pohádal komisi, z devíti pekladatel (dva díve konce

zemeli) složenou, k rychlé práci — asi r, 1577 poali dílo své,

a když tiskárna ízením Solinovým pesthována pod silnou ochranu

Jana ze Zerotína do Králic, vydali již 1579 díl I. se dvojí pedmluvou,

ukazující jednak žádost starších po lepším textu, jednak ukazující

na pekladech latinských a eckých oprávnnost nového pekladu
R. 1580—1588 vyšly díly II—V. a když shledali, že peklad Blaho-

slavv Nového Zákona je vzorný, vydali jeho peklad 1593 jako

dl VI. Text zmnili jen v nepatrnostech (gen. pl. m. -v psali -ú:

poklad m. pokladv, -t drazné nkdy vypustili atd.), za to dkladn
prohlédli a rozmnožili obsahy a poznámky. Ježto pak šest díl

mnohým tenám bylo nepohodlné, vydán text bez poznámek

1596 a 1613 — a kdo hlavn Nového Zákona dbali, tm otištn

šestý díl zvlášt 1601 s nepatrnými odchylkami.

Takovým zpsobem vyhovla komise z Br. Stefana, Eneáše,

Cibulky, Kapity, Effreima, Jesena, Strejce a Albrechta z Kamenka
sestavená úkolu Jednotou na ni vzloženému. Chtla dáti do ruky

Bratím istý zákon Boží — a v té míe, v jaké to tehdy bylo

možno, to také uinila. Z pramen, které jí byly pístupny, vážila

vodu nejistší. Znalost komise v jazycích i reáliích biblických byla

dokonalá; pro formu eskou mli pokyn hojnost v Blahoslavov

jgramatice a jí se ídíce, stvoili památku jazykovou, které vtištna

•jest pee klassinosti. Vykládají sami tenái, že podrželi všude text

starší, kde vrnost pekladu to dovolovala; výklady jejich byly na

tehdejší dobu stízlivé a vcné
;
poznámky hojné a praktické ; tisk —

ízením Solinovým — velice správný a pkný: iniciálky a titulní

listy pkn provedeny; krátce dílo, jemuž soudobá literatura eská

nic po bok postaviti nemohla.

Jazyk šestidílky stal se ihned jazykem bratrským : jednolitost

a dslednost jeho podmanily si v krátce i ostatní spisovatele eské —
Veleslavín i Nudožerský, Stejer i Konstanc, Jungmann i Nejedlý

svorn ji uznávají kanónem spisovné eštiny. Ona vymýtila nadobro

všecky pokusy partikularistické, ona vázala ješt dlouho Slováky

k echm, když osudy politické je rozdvojily, a dodnes stojí zde

jako norma spisovné eštiny. Mnoho sic z jejích zvláštností jsme již

opustili — nemluvíme již ani »do Betaný« ani »náše« ani »zrno

padna* ; i výrazy ^mordovati, rathouz, klamrový« atd. dnes nás již
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urážejí: ale tyto a podobné nepatrnosti odetouc. je nám stále

vzorem.

Ale pedkm našim byla tato kniha nejenom vzorem jazyka,

byla jim daleko více, vzorem života, pramenem nevysychajícím. Ne-

hledme k tomu, že pedkové naši mli v ní nejistší pramen slova

Božího oni mli v jejích poznámkách celou nauku bratrskou (Jan

XIII. 14), pouení i potšení, výstrahu i pobudku: národní smýšlení

jeví se tu stejn jako morální, vzletná slova chvály jako trpký projev

odporu: vykládá-li k Luk. XXIV. 16 poznámka: »jako nkdy onen

Jozef k bratím svým tvrd se ukázal, tak i Kristus pro naše ne-

pravosti nám se do asu v milosti a lásce znáti nedává: avšak

zase, jakož Jozef porozumv, že již bratí jeho jsou jinaejší, nemoM
se než s nimi s pláem seznámiti, tak i Kristus Pán, když nás u víe

pokusí, tvá zase k nám veselou obrací* , uí ovšem jiná k Apok.

XI. 10 » evangelium svaté jest svtu kížem tžkým a smradem od-

porným i smrtedlným«, kdežto jiná s oteveností tehdy obvyklou

kára a vytýká (Skutk. apošt. II. 15); »ím lépe kteí pijani neb moi-
hubové srkati a vyvažovati umjí, tím také od mnohých za lidi

udatnjší a zdvoilejší držáni bývají.* V onch poznámkách hrozí se

trestem zamítam písma: »k mšanm pronevrným (Luk. XIX. 14)

pináležejí také ti, kteíž písmy svatými k uení dostatenými a tak

radou Boží v nich zavenou pohrdají*, vytýká se nestídmost (Jan

IV. 12): » staí v jídle a v pití na skrovnu pestávali, ale nyní po

híchu nazpt se dje, odkudž lsti, tyranství i jiné zlé vci, aby na

hrdlo a na pýchu postailo, pocházej í« a sprostným tenám bible

klade se na srdce (Jan X. 41): »svatá vc jest uení isté, by mu
pak lovk nkdy nerozuml aneb ho sob málo vážil v srdci sklá-

dati: nebo pijde as. že se oi otevrou a ty služby se hoditi budou«.

Správn ocenil Komenský v kšaftu umírající Jednoty význam její:

národu eskému odkazuje Jednota, matka mroucí, za ddictví »knihu

boží, kterouž synové moji z pvodních jazyk (kterýmiž je Bh
psáti byl poruil) do eštiny s pilností velikou (do patnácti let na

té práci strávivše nkolik uených i vrných muž) uvedh, a Pán

Bh tomu tak požehnal, že málo je t je národ, kteížby tak prav-

div, vlastn i jasn svaté proroky a apoštoly v svém jazyku mluvící

slyšeli*. A pevn dvuje Jednota, že pes záš a pálení nepátel

drahý tento klenot vlasti se zachová.

A vzácný ten klenot, jak Komenský povdl, jediný asto ma-

jetek ubohých exulant, zstal nám: když prohlížíme bud malé lístky

Blahoslavových evangelií s prostým heslem iti vxpt]/.oq)QovrjK\ — ne-
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vypínej se! — nepatrný ten zárodek celé šestidílky, anebo obracíme

v rukou veliké svazky starozákonních prorok, v tuhých deskách,

vky petrvavších, žasneme nad ohromnou prací, která je zde ulo-

žena a nadšenou láskou k dílu, které bylo té práci základem. Chudí

tito následovníci Pán daleko pedstihli bohaté své odprce dogma-

tické, a není divno, že záhy kniha tato svatá lidu k srdci pirostla

:

vyrostla z nho a ven zapustila opt koeny. Mistrným pérem kreslí

nám Jirásek bol a utrpení starého Žalmana, jemuž jeho šestidílka

knžstvem byla odata, a mimochodem pipadají nynjšímu tenái
jejímu v bibliotékách veejných všecka ta muka duševní, vidí-li na

exempláích uchovaných pod titulem struným poznámku: » liber

h'ereticus«.

Nám ovšem nezáí již onen klenot tak, jako pedkm našim :

její poznámky byl}^ pro lidi jiného ducha, jiného života — forma

jen nám zstala. Poznámky její vidí se nám nkde rozvláné a tžko
pádné, jinde naivní a nkde nekritické — víc pemýšlíme, mén
víme.

Za našich dob vyvíjí se na rzných místech jakýsi zvrat myšlení.

Ze severu a z východu — zde zvlášt Tolstoj a Dostojevský —
hlásá se znovu cílem istý, mravný život — ukazuje se znovu na

evangelium Kristovo; nkolik stránek Toktého zpovdi hýbalo

hluboce myslemi mladších tená, krátký výklad jeho evangelia

luinil mocný dojem i v kruzích odborných a vdeckých. Tolstoj je

tak pevn pesvden o vítzné moci evangelia, že výslovn zapovídá

'výklad jeho, ježto jenom kazí a zatemuje. Ovšem, vc má malinký

háek, háek, který Bratí dobe vycítili a nejlépe ve své dob roz-

ešili. Není pochyby, že pravý zákon Pán je pravou spásou lidstva

trpícího a bojujícího, ale trpícím a bojujícím vrstvám našich >zá-

stup«, jichž bylo líto Pánu, že jsou rozptýleni jako ovce a nemají

pastýe, není dostupný. Jazyk staroecký, kterým je napsán, není

žádnému na svt dnes bžný: jen pracným studiem mžeme do-

spti k tomu, abychom mu rozumli. Tak lehce se zaísti a za-

dumati do eckého zákona Pán, jak to v starokesanské povídce

uinil Julius, není nám již nikomu možno. Pernou prací dovedeme

si teprve sestaviti asi pibližné pvodní text z nkolika nejstarších

rukopis a ješt obtížnjším srovnáváním a pozorováním dospjeme
k správnému a jasnému porozumní i pekladu. A dilettant, i s láskou

sebe vtší pracující, zstává dilettantem: Tolstoj na p. svoji nauku

v krátkém výkladu evangelií založil na dvanácti láncích otenáše

(Matouš (j. kap.) — a toto rozdlení pesn venkoncem provedl a
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. 13) v pvodním textu evangelia není a je jenom pozdním pídavkem.

A rovnž výklad jeho filologický (Mat. V. 32), na nmž celé spisy

svoje zbudoval, je nesprávný — odpírá mu celý usus etiny.

A tak dále.

Vidno tedy, že návrat onen k isté nauce Kristov není tak

lehký; Bratí, lidé neuení, ale žíznící po pramenu vody živé, zvolili

si adu uených muž — slunce Jednoty, Blahoslav, usilovnou prací

svítil jim naped — aby z nejistšího pramene podali jim napiti.

Úkol ten skvle provedli jejich dvrníci. My dnes však sledovali

jsme pramen dále k jeho zídlu a vidíce istší a krasší jeho podobu,

hledíme k behu jeho se dostati, abychom žíze svou uhasili. Ale

jen málokterým z nás je to popáno: vtšina zástupu stojí níže

u plochých behu a spokojuje se tím místem, kam až pedkové jeho

pronikli. Daleko dkladnjší zmny, než jakou se odvážil provésti

Blahoslav, nastaly by v našich pekladech evangelických: mnil-li

Blahoslav jednotlivá místa, vynecháváme dnes z textu celé kolony

verš: tak z nejkratšího {a nejsprávnjšího pomrn, ne jak Tolstoj

chybn si vzal za vzor evangelium Janovo) evangelia Markova asi

S verš: ano i celé kapitoly. Tak v evangeliu Markov zbývá ze

IG. kap. jen 8 verš (verš 9—20 není našimi rukopisy zaruen),

v evangeliu Janov odpadá z 8. kap. prvních 11 verš, obsahujících

známou krásnou zvst o žen cizoložné; tak mžeme i z bezpených
dvod jíti za hranice našich rukopis a zamítnouti i prvé 2 kapitoly

r^Iatoušovy atd. : pi tom ovšem nehled k nesíslným tém zmnám,
které v každém skoro verši se naskýtají : text otenáše na p. v bibli

král. ]Mt. VI. 9— 13 a Luk. XI. 2 — 4 shoduje se podle textu chyb-

ného: dle textu správného odchyluje se od sebe — Lukášv je

kratší, a krom toho i text Matoušv je jiný než jeho peklad kralický.

Pokusil se i tento istší pramen vody živé k nám penésti dle

originálu Sušil — jaksi druhý Blahoslav. Ale peklad jeho, z nhož
.evangelium Matoušovo dokalo se dvjjího vydání, nedošel souhlasu

I

ani mezi knžími katolickými: není daleko tak peliv propracován,

Jako peklad Blahoslavv. eština je v nm neobvyklá a chybná —
tu neoterisující, tu archaisující; peklad téhož místa jednou takový,

podruhé onaký. A konen — vc nejhlavnjší — Sušil nepekládal

z etiny, nýbrž z latiny — kanonisovaného pekladu — a jen tam

utíkal se k textu eckému, kde mu jeho svdomí dopouštlo. Tím
ovšem podal eckého textu obraz úpln nesprávný.
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A tak odkaz Bratí kralických je dosud našim zástupm kle-

notem jediným — nejsprávnjším a nejlepším dosud mezi našimi

nynjšími — a ovšem trpí již mnohými nedostatky proti svému

prvotnímu originálu — pravému slovu Pán. Pedmluva bible kralické

k pobožnému tenái doufá, že »popracuje, aby takoví nedostatkové

napraveni byli«, ale dosud nenašlo se nové Jednoty, která by ze

sebe »muže uené a opatrné vybrala, aby jí písma svatá z pvodních

jazyk vlastn a správn vyložili «_ Dosud staví se vtšinou na

textech starých, chybných: pramen vody živé plyne netknut rukou

erpající. Má-li však hnutí ono novokesanské, jak je nazývají vý-

chodní jeho nositelé, v lidu zapustiti koeny, má-li ukázati mu istou

nauku Pán, musí nezbytn pedcházeti nový peklad písma. Peklad,

který by s úzkostlivou a oddanou prací kralických dlník spojoval

i kritiku a pesnost naší nové doby, který co do formy jazykové

mnil by šestidílku jen tam, kde ecký text toho žádá (ale ovšem

dsledn, aby byl zrcadlem našeho textu eckého) a jen tmi pro-

stedky, které jazyk šestidílky sám nám podává, peklad podobn
jako kralický nevížící se žádnými vedlejšími ohledy, nýbrž uznávající

i pro peklad bible za správný první axiom pekladatelský — na-

\prostou vérnost. Všude jinde pracuje se již s velikou pílí a oddaností

' na zjištní pravého textu pvodního, a poizují se nové peklady, —
naleznou se i u nás dlníci, kteí hivnu našich Bratí rozhojní?



Jak eský snm upravuje služné uitel.

Referuje T. G. Masaryk.

Školství obecné potebuje oprav v trojím smru. Pedevším podle

asových poteb škola obecná mla by býti reformována co

do úkol paedagogicko-didaktických. Reforma ta týká se ovšem

i uitelstva, resp. jeho vzdlání. Další nápravy vyžaduje zákon o do-

zoru na školy a konen máme otázku, jak upraviti a zvýšiti služné

uitel na školách obecných.

innost eského snmu od té doby, co na nm máme svou

eskou vtšinu, reformy školství tém se nedotekla — pejali jsme

zákony nmeckou menšinou vypracované a na nich jsme pestali, a
dalo by se na nich mnohé opraviti ve prospch školy i eské ná-

rodnosti. Práv tak zákon o dozoru na školy zstal nezmnný.
Vyhledati píiny, pro tak se stalo, bylo by zajímavo a vrhlo by

divné svtlo na naše politické strany a rzné proudy v nich, než

k tomu te není kdy, nebo úelem této zprávy je ukázati, jak na

snme uitelské služné se upravuje.

Nepokládám tento tetí úkol za nejdležitjší, ovšem za nutný.

Bylo by možno s upravením služného spojiti i potebné reformy

jiné; to však vyžadovalo by širší reformy, organicky provádné,

a k tomu náš eský snm práv tak nemá chuti jako parlamenty

jiné, spokojuje se i v otázkách nejdležitjších zákonodárným pí-

štipkástvím.

Nebudu tu podávati djin rzných pokus, zvýšiti a upraviti

služné uitelské. Platná nyní soustava pochodí z roku 1875 a již

proto, že od této doby hospodáské pomry valn se zmnily, plat

našeho uitelstva není vymen podle poteb nynjších. To uznává
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se od obyvatelstva eského a nmeckého, uznává se to od snmu
a konen i od kompetentních úad již dávno.

Obyvatelstvo eské i nmecké svorn žádá za zvýšení platv

uitelských. Ze všech kruhv obyvatelstva v poslední dob pi-

cházely petice, doporuující návrh Ústedního spolku eského uitel-

stva a návrh Bendlv. Petice ty picházely od obcí venkovských i mst-
ských, od hospodáských spolkv a okresních výborv, od místních

školních rad a okresv, od jednot a spolkv uitelských, od uitelstva

sousedních okresv a konen od Ústedního spolku jednot uitelských.

Protože mnohé petice podány jsou jménem více korporací (na p.
ernokostelecký soudní okres za 19 obcí, školní okres novomstský
za 153 uitele, Ústední spolek jednot uitelských za 114 krajinských

spolkv atd.), možno íci, že tém všecky cbce v Cechách žádají

za zvýšení a upravení platu uitelského. Zdá se však, že obyvatelstvo

nmecké vci úsilnji se ujalo nežli eské; alespo co do potu
petice nmecké pevyšovaly znan eské : bylo v loni eských asi

590, nmeckých asi 1270. Nevím, co všecko íslice ty znamenají;

ale vidim v nich potvrzení rzných pozorování a zkušeností, že my
Cechové ke školství jsme ješt dosti netení a že jsme si do svého

národního programu ješt nepibrali uvdomlé politiky školské.

Pi úprav uitelských plat bží o vc dvojí. Nynjší platy jsou

nízké a tudíž musí býti zvýšeny; avšak netoliko jednotlivé platy,

nýbrž celá platební soustava je nesprávná a nespravedlivá, a tudíž

platy musejí se netoliko zvýšiti, ale hlavn spravedlivji upraviti, a to

práv znaí, že soustava plat musí býti opravena- Zvýšením nynjších

platv arci mnohým uitelm bylo by spomoženo; ale o to bží,

aby zvýšení to stejnomrn a spravedliv bylo rozdleno, aby uitel

uiteli postaven byl na roven, aby všem za stejnou námahu se do-

stala stejná odmna. Zem mohla by vydati pro uitele milliony

a pece mohlo by uitelstvo právem býti nespokojeno, kdyby se

neodstranily staré nespravedlnosti.

Aby nespravedlnost i nesprávnost nynjší soustavy vynikla,

neteba velikého rozumování.

Základ platné soustavy, totiž základní služné a ptileté pídavky,

vidti z následujícího pehledu:
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Pídavky

podle

let
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Právem bylo k tomu ukázáno, že sdlána byla na kvap, jakoby
jen prozatímn.

Nynjší soustava, jak astokráte bylo dokazováno, uitele také

pímo i kazí; vzniká všeobecné uchazeství, osobní evnivost a nevraži-

vost
; uitel v nižších tídách má jedinou starost, aby se dostal co nej-

díve do tídy vyšší, — jak mže za takových ád škola prospívati r

Tyto a ostatní vady nynjší soustavy a její neblahý vliv na

školství obecn se uznávají. Uznali je zejména také kompetentní

úadové. Místodržitelství odsoudilo nynjší soustavu služného již roku

1883 (viz zprávu zemského výboru o školství 1884); zemská školní

rada již r. 1879 uznala nespravedlnosti, jež se staly pi rozdlování

školních obcí a ve svém pípise o návrhu posl.' Nitsche (Zpráva vý-

boru zem. r. 1887) podobné jako místodržitelství vyslovila se o celé

platební soustav. Konen i zemský výbor a taktéž školská kom-
misse snmovní vícekráte již pozdvihly svého hlasu. Zemský výbor

roku 1887 pedložil snmu zásady, podle nichž se nynjší soustava

platv uitelských mla zmniti. Není pochybnosti, že touto pedlohou
a obecnou diskussí o ní vzniklou, otázka stala se tak palivou; že snm
svými usneseními, pidati uitelm IV. tídy a v Praze, obecnou ne-

spokojenost uznal za spravedlivu, neteba ani výslovn konstatovati.

Pes to ve vci se od r. 1887 nepokraovalo. V tomto stadiu

otázky pišel jsem na snm a stal jsem se ve školské kommissi

snmovní zpravodajem o návrhu Bendlov a eských peticích. Uinil

jsem v kommissi této návrh, aby svolána byla anketa, která by

o upravení platv uitelských pojednala; a uinil jsem návrh ten,

aby pro krátkost snmovního zasedání otázka nezaspala. Návrh na

anketu pijat; odbývala se 29. a 30. prosince 1892. Na to ko-

nen zemský výbor 17. dubna 1893 se usnesl na návrhu, podle

nhož platy uitelské mají býti upraveny. *)

*

ekli jsme, že pi upravování platv uitelských bží o soustavu.

Pidati uitelm více mén, to je otázkou finanní; otázkou spravedl-

nosti a rozumu je, jak a podle jakých pravidel pidávati. Soustavu

nynjší ve zmínném pípise r. 1883 zavrhlo i místodržitelství, žá-

') Srovnej tyto tiskopisy: Historický výklad, týkající se otázky upravení

služného uitel na školách obecných v království eském (1892). — Steno-

grafický protokol o anket v píin upravení platv uitelských, svolané zem.

výborem král. eského na den 29. a 30. prosince 1892, — Zpráva zem. výboru

týkající se otázky upravení služného uitel na obecných a mšanských školách

v království eském . 263 snm. od 17. dubna 1893.
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dajíc v zájmu školství její zmnu. Zemský výbor slíbil tehdy na vy-

bídnutí místodržitelství pro píští zasedání zevrubnou zprávu a pí-

hodné návrhy. Tomuto slibu, opakovanému v listopadu r. 1887 ve

zpráv o návrhu posl. dra. Nitsche, vyhovno zprávou >o novém upra-

vení platv uitelských na školách obecných a mšanských*, danou

2G. prosince 1 887. Zemský výbor v této obšírné zpráv s rozhodností

všeho uznání hodnou zavrhuje nynjší platební soustavu. Cteme, že

» nynjší pomry není možno již déle udržeti a že se musí celá soustava

co nejdíve zmniti*, a vbec slovy co nejdraznjšími žádá se

a slibuje dkladná, pronikavá a všeobecná oprava, jíž by » uitelstvu

všemu stejn zpsobilému po právu a spravedlnosti bylo uinno*.
Stejn drazn mluví se také ve zpráv a návrhu zemského

výboru, jenž nyní tvoí pedmt snmovního jednání. Žádá se

spravedlnost, vytýkají se nesrovnalosti atd., ale konec konc podává

se návrh, jenž od platného co do správnosti niím se neliší. Ne-

správnost, nejednotnost a tudíž i nespravedlivost zstane ; zem sice

uitelstvu pidá, ale potrvají píiny a dvody nespokojenosti.

Zemský výbor sám soustavu svou zove » smíšenou*
;
je to sou-

stava »tíd osobních, pi emž hlavn za základ vzata býti má doba

služební a rostoucí poteba domácnosti uitelské se souasným
zetelem k místním pomrm «.

Soustava ta vidí se v tomto pehledu:

Obecné školy

:\-

Pí-
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Mšanské školy.

Pí-

davky

podle

let

kategorie

IV.

až do 10000
obyvatel

III. II.

v .^ > více než 20000
více nez 10 az , , , •

20000 obyvatel ^ ™''^^ 7™^"
' nená

služné

zl.

1.
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Funkaii pídavek editel na školách obecných

:

jednotíd. 80 zl.

dvou-, trojtíd. 100 »

tytíd. 150 ^>

ptit. (a více) 200 »

» na školách mšanských 200 zl.

s ptit. šk obecní 300 »

s 1—4t. » » 250 »

Bytiié Kde není bytu, dává se editelm a správcm škol bytné

v V. tíd
I

100 zl.

IV. »
I ^ , . ..^ , , ., ,

150 »

„, \ na obecné i mšanské škole _^^
111. »

I
200 »

II. a I. > ) ^^00
•

»

Výslumé, do nhož funkní pídavky se poítají, obnáší po

10. roce 347oí každým rokem dalším zvyšuje se ,o 2*27o-

Vdoíia (dti, píbuzní aneb sešvakení až do 4. kolena) žádati

mže po smrti uitelov o _Vj služného.

Soustava tato, to pece každý vidí, je práv tak umlá, ne-

jednotná a tudíž nespravedlivá, jako soustava posud platná; je to

soustava skuten »smíšená«, velmi smíšená. Vytkneme jen nkteré

nedostatky.

Roztídní podle kategorií místních stává se_podle potu oby-

vatelstva. Pochybuji, že navržené rozdlení odpovídá skuteným
pomrm drahotným. Rozdíly jsou oividn ustanoveny libovoln,

nikoli podle njakého uritého hlediska. Kdyby skuten rozhodovaly

drahotní pomry, nemohly by základní platy tak nestejn stoupati.

Na obecných školách základní plat stoupá docela jinak nežli na

mšanských. Na obecných školách iní rozdíl jednotlivých základních

položek 50, 50, 100, 100, pi mšanských však 100, 50, 50 zL;

pro na p. má obecný uitel ve mst s 20.000 o 100 zl, uitel

i mšanské školy o 50 zl. mén než v Praze? Je pro tohoto drahota

vetší než pro onoho .f* Pro vbec pro mšanské školy platí jiné

drahotní pomry nežli pro školy obecné.?

V nejnižších tídách je rozdíl základního platu školy obecné

a mšanské 200 zl.
;
pro je rozdíl ten ve mst s 20.000 obyv.

jen 150 zl. a v Praze dokonce jen 100 zl.?

U uitelv obecných škol iní rozdíly základního platu : 50, 50,

100, 100 zl.
;
pro iní rozdíly ty u poduitel: 50, O (!), 50, 50 zl.?
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Pi bytném podobné jsou nesrovnalosti. Podle jednotlivých kate-

gorií iní rozdíl mezi jednotlivými položkami (100 : 150 : 200:

300 : 300) 50, 50, 100, O zl. A pro není tu rozdílu mezi II. a I.

kategorií.? Pro vbec pi bytném nehledí se k rozdílu obecné a

mšanské školy, kdežto se tohoto rozdílu pi jiných pomrech
šetí ?

Tyto nesrovnalosti základních plat sesilují se nesrovnalostmi

i
pi kvinkvenálkách. Pro za stejných drahotních a sociálních po-

mr zvyšuje se plat uitelm jinak, jinak poduitelm, a jinak

uitelkám ?

Podle jaké zásady nehledí se pi poduitelích se zkouškou

dosplosti ke kategoriím ? Pro poduitele, složivšího zkoušku zpso-
bilosti, kategorie platí; avšak co má kvalifikace spoleného s tmi
kategoriemi ?

Nejednotné zvyšování platu nemá žádného smyslu. Ze prý se

má pomáhati uitelovi pi zakládání rodiny
;
pipouštíme, avšak pe-

stávají v rodin po 4. ptiletí starosti a poteby?

1 Rozhodn nespravedlivé a niím neoprávnné je ustanovení

j

o uitelkách a poduitelích. Není žádného rozumového dvodu,

i
pro by uitelka se stejnou kvalifikací a pi stejné práci dostávala

ijen 4 ptiletky.

I
Poduitelství na mšanských a na dvoutídních školách obec-

ných se do 3 rok zruší, všecka místa poduitelská prý zrušiti se

nemohou, není penz. Avšak nemly by pece vytené nesrovnalosti

tísnící poduitelstvo býti odstranny a zmírnny?

Jiných nesrovnalostí dotýkati se již nechceme — záleželo

na tom ukázati, že soustava je nedostatená; že pes to mnohým
uitelm, zejména v nejnižších dvou tídách, bude do znané míry

zpomoženo, musí se uznati.

Poznavše již soustavu platv uitelských, jež existuje a jež se

zavádí, chceme nyní s tím srovnati pání a požadavky uitelstva,

jak složena jsou v návrhu Ústedního spolku uitel eských a v ná-

vrhu poslance Bendla.

Tabellární pehled tchto soustav je následující:
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Ústední spolek svým návrhem dosahujejednotného služného, a sou-

stava je založena na osobních tídách podle stáí. Vedle stáí uznává

se ješt ícvalifikace, pokud totiž se ustanovuje, že každá osoba

uitelská, nabyvší zpsobilosti, má dostávati stejný plat; z téhož

dvodu zrušuje se jméno »poduitel«. Dále se pihlíží k psobení

uitelovu na škole
;
proto se mu dávají ptiletky a konen rozhodují

i místní pomry, zejména drahota byt; podle potu obyvatelstva

vymuje se tudíž píbytené

Tato soustava je mnohem lepší než posavadní; avšak práv tak

jako návrh Bendlv nedostauje tím, že neodstrauje vnitní nesrovna-

losti, t. j. že nepodává jednotné a docela spravedlivé soustavy pla-

tební *)

*

*) Aby požadavky eského uitelstva i v podrobnostech vynikly, podáváme

tu strun hlavní body návrhu Ústedního spolku:

- 1. Jméno »poduitel« se zrušuje.

2. Všechny vysvdením zpsobilosti uitelské opatené osoby uitelské

na školách obecných a mšanských, jakmile dosáhly nkterého místa

systemisovaného, zaadí se dle let služebných do tíd platebních.

3. Uitelé škol obecných tvrté nejnižší tídy platební mají ron služného

600 zl. Když uplyne 10 let od jejich zkoušky zpsobilosti uitelské, po-

stoupí do tetí tídy s roním služným 600 zl., po dalších desíti letech do

druhé tídy s roním služným 700 zl., a konen po dalším desítiletí do

první tídy s roním služným 800 zl.

4. Uitelé mšanských škol tetí nejnižší tídy platební mají ron služ-

ného 700 zl., po lOleté služb, od zkoušky zpsobilosti pro obecné školy

poítajíc, postoupí do druhé tídy s roním služným 800 zl. a po dalším

desítiletí do první tídy s roním služným 900 zl.

5. Všichni definitivní a zatímní uitelé škol obecných a mšanských
v Praze, v pedmstích a lázeských mstech, jakož i v místech se

6000 a více obyvateli obdrží píbytené do výslužného nepoítané, které

vymeno jest na 20% služného, jehož práv dotená osoba uitelská

požívá. Uitelé ostatních škol dostanou lO"/,, píbyteného. Píbytené
platí se z okresního fondu školního.

6. Uitelé škol obecných a mšanských definitivní a zatímní, kteí 5 let

na nkteré veejné škole nepetržit psobili, obdrží služební pídavek,

který iní na obecných školách 60 zl., na mšanských školách 80 zl.

Podobn i každé následující ptiletí dává jim nárok na další ptiletý

pídavek. Takových pídavk mže uitel dosíci dohromady šest.

7. Když jde o udlení ptiletého pídavku služebního a o léta do výslužného

vpoitatelná, má se poítati doba služebná vždy od té doby, kdy osoba

uitelská nabyla zpsobilosti uitelské; na mš. školách od zkoušky

zpsobilosti uitelské pro obecné školy.
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Posl. dr. Herold, jakožto referent školské kommisse, uinil proti

návrhu zemského výboru a vedle návrhu Bendlova a Ústedního

spolku návrh svj, jehož podstata spoívá v následním:

Obce dlí se na 4 tídy, a podle toho udluje se všem uitelm
píbytené a ptiletky; základní služné na školách obecních je

600 zl., na mšanských 700 zl. Skutený plat podle tchto zásad

byl by pak tento:

Pí.
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Návrh tento taktéž nevyhovuje písnjším požadavkm spra-

vedlnosti. Jen dle jména je založený na dob služební, nebo pííby-

tené a nestejnomrné ptiletky zpsobují nestejnost.

Pokusím se naznaiti, jak by spravedlivá soustava platební mohla

býti dsledn provedena — pravím dsledn, nebo o to bží, aby

všem požadavkm spravedlnosti a za všech okolností vyhovovala.

Soustava musí býti ze základu nov postavena, ani opravování sou-

stavy platné, ani spojování rzných návrhv a zásad v njakou

» smíšenou* soustavu nestaí.

Pijímám zásadu, že uitel odmován má býti podle trváni

sIh3)\ resp. podle stáí.

Povážíme-li, že služba uitel je ve všech školách téni stejná^

že tedy uitelstvo tvoí po výtce stav sob rovných, vyplývají nám
dv hlavní zásady, pedn : že základné shihié má býti všem stejné,

a za druhé, že práv podle stáí toto stejné sákladni slííhié stejná

má stonpatí.

To jsou zásady hlavní, základní; pistupují k nim nkteré zá-

sady podružné, mén dležité.

Pedevším nekladu drazu na kvalifikaci uitelovu. O kvalifikaci

a rozhodují zkoušky, zkouška zralosti a zpsobilosti
;
pihlížeti ješt

pozdji ke kvalifikaci se v praxi nedá, a v jednotlivých pípadech

je možné, obzvláštní dovednost uitelskou uznati a pípadn oceniti

a njak vj^znamenati.

Spravedlivo je, pihlížeti k námaze nadobycejné zvýšené. S té

stránky pedevším vyniká tžké postavení uitel na skalách jedno-

tiidných, a proto je spravedlivo, aby se práv na veliké množství

tchto uitel pamatovalo. Z téhož dvodu lze se pimlouvati, aby

editelé a správcové více- a mnohatídných škol byli zvlášt od-

mnni, ale nemá se zavádti pílišná nestejnost mezi uitele a

správce škol.

Proti stejnosti kvalifikace a námahy heší nynjší a všecky

ostatní soustavy stanovením poduitelú. Poduitel není nic jiného

než uitel co možná zadarmo; je to pežitek staré doby, instituce

docela neodvodnná a nespravedlivá.

Z téhož dvodu je nespravedlivé, initi rozdíl mezi uiteli a

iieitelkanii.
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RorjdHování skol na kategorie podle drahoty je spravedlivé, ale

tato spravedlivá zásada provádí se te nespravedliv, proto že libo-

voln.

Není žádného spolehlivého mítka, nebo ani poet obyvatelstva,

ani bytné, ani jiné ojedinlé výdaje uitelovy tu nepostaují. Zídí

I se dnes v míst továrna nebo proloží se dráha, a drahotní pomry
•jsou zjinaeny. Trvám, že by bylo možno zíditi v té píin pro

zaátek zvláštního statistického referenta, odhadujícího podle podrob-

ných dat drahotní pomry
;
po ase staily by k tomu místní úady

školské a obecní.

Drahotní pomry te u nás v Cechách jsou jiné než bývaly.

1 Proto, že Cechy stávají se poád víc a více zemí prmyslovou,

drahota je tém všude stejná a, což ovšem nejvíce padá na váhu,

všude veliká. Proto musí se dnes stejnomrn všem uitelm dáti

vyšší služné. Právem se ukazuje k tomu, že te netoliko ve vtších

a velikých mstech, ale i na venkov živobytí stává se velmi drahým

;

v mstech byty pomrn jsou dražší než na venkov, ale mezi vtšími

a menšími msty v té píin rozdílu není velikého, snad žádného,

a co se živobytí týká, jsou kraje, kde na vsi žije se dráže, nežli

v mst. Nechci ani mluviti o obtížích pi výchov dtí atd.

Pi tom musí o eském uitelstvu býti obzvlášt vyteno, že

pociuje nespravedlnost tím více, že jemu pomrn mén míst ve

vyšších tídách je dáno, než nmeckým Ješt r. 1891 byl tento

nepomr: I. t. služného bylo (venkovských) obcí školních . 53 :

Inm. 44; v II. t. . 139 : n. 110; v Itl. t. . 718 : n. 681 a ve

IV. t. . 1555 : n. 1041.

Podle tchto zásad pokládal bych následní soustavu za spra-

vedlivou :

Každý uitel na škole obecné obdržel by na p. prvý plat

Í).UU zl.
;
pedpokládá se arci. že má prkaz uitelské zpsobilosti.

Plat tento pak by stoupal od pti k pti letm a to stejnomrnou

progressí pokaždé ^o 100 zl.

Uitel na škole mšanské ml by prvý plat 8.0Q zl. ; i tento plat

touž progressí by stoupal od pti k pti rokm p 120 zl Zdá se mi

býti spravedlivé, aby prvý a základní rozdíl mezi platem uitele obec-

ního a mšanského i pozdji zstával stejný.

Kvinkvenálek tudíž bych nedal žádných, ve skutenosti bží

vlastn jen o název ; nemyslím, že je poteba, uitelstvo i penžit
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upoutati : uitelstvo má se státi co možná nezávislým, a k tomu konci

posavadní poruíkování v zájmu školy mlo by zmizeti.

Podle této soustavy by uitel v letech mladších, kdy zakládá

rodinu, lépe byl zaopaten než posud. I v jiném ohledu práv to

ustanovení je vhodné a užitené.

Podle zásady rovnosti byl by funkní pídavek stejný a stoupal

by podle potu tíd. Bytné bylo by taktéž co možná stejné —
ostatn v tom rozhodovati musí skutené pomry drahotní.

Podle zásady stejného a rovnomrného stoupání i výslužné

ron by stoupalo stejným podílem.

Mám-H konen podati úplnjší schéma svého návrhu, tedy

podám tu, co od více kollegv uitel bylo pijato. Podotýkám jen,

že dle zásad svých drahotní tídy nejvíce ti bych chtl pipustiti.
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školské o 1 million, podle návrhu Bendlova o IY2 niillionu, zemský

výbor konen í)áí svou soustavu na 803,500 zl. ; avšak výše pí-

davku nerozhoduje o správnosti a spravedlnosti té neb oné soustavy

platební. Absolutní zvýšení školských financí není hlavní vcí;

hlavní vcí jest, aby celá platební soustava byla spravedlivá, aby

uitelm všem stejnomrn bylo podle skutených poteb zpomoženo.

Tomuto požadavku návrh zemského výboru nevyhovuje, a proto

zemské finance budou sice zvýšeny, uitelm mnohým bude pidáno,

ale píiny nespokojenosti, prýštící z nesprávné a nespravedlivé sou-

istavy, potrvají. Zemský výbor patrn chtl podati dkaz, že peníze

samy ke spokojenosti nepispívají.

Vyhýbal jsem se posud všem úvahám politickým; pece však

budiž po vcném rozboru vysloveno nkolik myšlének o politické

stránce otázky.

I

Školství má pro národ náš ohromnou dležitost, národ politický

i nesamostatný školu chrániti si musí jako oko v hlav. I není bohužel

I

pochybnosti, že naše školská politika vi národní škole nebyla

. správná — posud o školu tu mén se staráme, nežli národní a kulturní

prospch toho žádá. Staráme se o ostatní školství lépe a úsilnji ?

/ Strana svobodomyslná mla vdný úkol. Její úkolem bylo, vypraco-

j
váti co možná správnou soustavu platební a opírati se stávajícím

I nespravedlnostem. A soustava vypracovaná svobodomyslnou stranou

musila by "odpovídati programu strany pokrokové a lidové.

eský i ostatní zemské zákony školské pejaly od státního

zízení byrokratického roztídní obcí, resp. uitelstva, na mnohé
tídy. ; V tom není nic než instinktivní, ekl bych, byrokratisace ná-

rodního školství, udlala se podle úednické hierarchie co možná
složitá hierarchie uitelstva. Stalo se to ze zvyku, a zvyk ten má
smysl pro správu státní: uitelstvo hierarchicky ulenné je závislejší.

Z dvod netoliko vcných, ale i politických strana lidová, strana

svobodomyslná vypracovati musila soustavu rovnosti Jiitelské.

Zvýšení, spravedlivé zvýšení platv uitelských mlo by konen
býti prvým krokem a podmínkou k reformám vyuovacím a vy-

chovacím. Uitel, slušn zabezpeený, vnovati se mže škole své

cele, mže se po nm žádati více. V tomto ohledu máme veliký

píklad na francouzské správ vyuovací, jak regulace a zvýšení platv
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I uitelských použila k obhájení a upevnní politických zásad. Uitelstvo

je vedle kléru nejvtší mocí sociální — , která prozíravá správa zemská

nebo státní, která prozíravá strana s mocí touto by nepoítala?

Ve Francii — stjtež tu data ta pro srovnání — od r. 1889

stát platí uitelstvo národní, vybíraje si pro to obecní a departe-

mentní 4"/„ pirážky Obce dávají budovy školní, zaízení a pomcky
uebné, platí školníka, uitelm pidávají místní pídavky a platí si

odborné uitele zemdlství, prmyslu a obchodu. Departementy

starají se o budovy a zaízení paedagogií a departementních úad
školských.

Plat uitelv kolísá mezi 1000—2100 franky; editelové mají

1800—2800 frank. Každý uitel dostává byt nebo bytné a od

obce místní pídavek; tento pídavek uruje se podle potu oby-

vatelstva takto

:

1000—3000 obyv. 100 ír.

3001-



345

Roní poteby rodiny uitelovy, sklá-

dající se z 5 len, na pomry v okolí

Plzní minimáln poítané

:

Byt ron zl. 120--

Služka ms. 4 zl . . . » 48 —
Stravování služky ms.
7-0 zl » 9U---

Svtlo » 10-—

Léka, lékárna . . . .
> 15'

—

Píspvek pens. fondu . » 14'76

Kolky > 3-82

Šatstvo, obuv, prádlo . » loO'

—

Strava denn: Snídan

20 kr., obd 70 kr., sva-

ina 20kr., veee40kr.

úhrn 15 zl » 540"

—

Palivo » 6Q-—

Úhrn . . » 1051-5S

Msíní vydání mladšího uitele v okolí

Plzni s roním služným 350 zl., msí-
ním 29 zl. 10 kr.

Byt msín zl. 4-

—

Po.sluiia » 2'

—

Prádlo » 2-—

Topivo . » 3'—
Svtlo ........ —-90

Snídan » 3—
Obd po 35 kr ...» 10'50

Svainy » 3'

—

Veee po :)0 kr. . . » 9'

—

Kolek » —13
Píspvek pens. fondu . » — 66

Šatstvo, obuv . . . . » 6"—
Úhrn .

"^ 44 19

JPro Kladno vypoteny poteby pro ro-

dinu ptilennou takto

:

Byt ron zl. 150*

—

Služka (služ. a stravov.) » 150*

—

Palivo * 40--

Svtlo » 10-—

Léka a lékárna ... - 2h'—
Dan, pisp, do pensij.

fondu a kolky ...» 40"

—

Šatstvo, obuv, prádlo . » 180-

—

Strava denn:
snídan 20 kr.

obd 60 ^>

svaina 20 »

veee 40 »

1-40 » ro. « 511-
Drobnjší poteby v do-

mácnosti » 10"

—

Úhrnem . . » 1116*

—

U mladších uitel se služným 400 zl.,

t. j. msín 33 zl. 33 kr., jeví se tento

pomr taktéž na Kladní takto

:

Byt msín zl. 4"

—

Posluha » 2*50

Prádlo 1*50

Topivo . » 2*

—

Svtlo * —'50

Snídan (denn 12 kr.) . » 3*60

Obd a 35 kr » 10*50

Svaina á 12 kr. . . . » 3 60

Veee a 25 kr. . . . » 7*50

Kolek na kvitanci . . »
— *13

Srážky do pensij. fondu »
—*66

Šatstvo, obuv . . . » 6"—

Úhrnem .

~~>
42*49
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Msíní vydání uitele v okresu Žatnberském; rodina sedmilenná:

Roní služné iní zl. 680'

—

Msíní « 56-65

1

.

Snídan (káva) pro 7 osob á 20 kr. ... « 6"

2. Svaina tatáž pro 7 osob á 20 kr. . . . « 6"

3. Obd na p. Ya kg. hovz. masa 28 kr. a

ost. 12 = 40

4. Veee rzná pro 7 osob a 30 kr, .

5. Obuv pro 6 osob msíc, (prmr)
6. Odv pro 6 osob (ženská práce zdarma)

^ 7. Služné služce msín jen . .

8. Da z píjmu 96, pirážka k f. z. 73, do

pense 96

9. Kolek 19 kr. na kvitanci a poslovi 16 kr.

10. Školné ili sobotáles ze tí dvat ms.
11. » Uitelské noviny « ms. s donáškou .

12. Denn prmrn svtla za 3 kr. . . .

13. Poštovní výlohy týdn 10 kr

14. Prádlo týdn 8 kr, a žebrákm 14 kr.

15. lenské píspvky do dvou spolk ms.
16. Prémie msíní z pojištných u » Prahy

«

2000 zl. po 500 pro 4 dcery . .

17. Pivo veer ^j„ litr za 7 kr. denn
18. Školní poteby pro 3 dti ms. .

19. Rzná vydání jiná jen 1 zl. ms.
Msíní tedy vydání ...» 63'01

a píjem ...» 56*65

Mám podobné výpoty z mnohých kraj, mst i vesnic, a jak

už ukázky tyto toljkéž i ostatní nasvdují tomu, že drahotní pomry
v Cechách stávají se tém všude stejnými, a jsou ješt kouty

v zemi, kde láce je pomrn znanjší; ale zkušenost uí a dá se

tomu rozumti, že kraje ty jsou ojedinlé a že se pomry v nich

za nedlouho zmní.

12-^
9-—

4-50

5—

2-65

—•35
—•52
—•40
—•90
—•40
—•88
—•25

766
2 10

-•40

r—



Maurus Jókai.

Padesátileté jubileum spisovatelské. *)

Dne 5. a 6. ledna t. r. šedesátidevítiletý maarský literát, Maurus

Jókai, slavil v Budapešti padesátiletou ronici innosti své spiso-

vatelské.

Vnjší prbh slavnosti byl peskvlý a královsky okázalý.

Panovnický dvr, šlechta, knžstvo, župní i mstská poselstva z celé

zem, parlament, akademie a uené spolenosti, umní, obchod i pr-
mysl, úednictvo, žurnali tiká, divadla, cizina — zkrátka vše, co

jakýmkoliv zpsobem mže dáti na jevo veejnou uznalost, dostavilo

se v slavnostním hávu. Nejvýznamnjší blahosklonnost pak osvdili

budapeštští knihkupci: zekli se nakladatelského práva na prvních

tisíc výtiskv nového vydání jubilantových Sebraných spisv, jež si

, obecenstvo pedplatilo, a tím zárove (exemplá stojí 100 zl.) spiso-

vateli dostalo se daru 100.000 zlatých . . .

Pohleme zbžn na rozvoj i povahu Jókaiovy individuality a

na hlavní jeho osudy životní.

*

Jókai za své první drama »Zsidó íiu« (židovský hoch), zadané

akademii, dne 7. íjna 1843 nedostal sice cenu, ale pochvalu; od

tohoto » akademického* uznání poítá své spisovatelství.

Spisv jeho je pes ti sta svazkfiv. Z nich na 54 romány, od

1846, pipadá 173 knih; vedle nich novelly, kresby, karikatury.

*) Névy László, Jókai Mór. Budapest 1894. — Prém jfózsef, Jókai Mór.

Pozsony-Budapest 1894. — Tolnai Lajos, Jókai Mór. (Magyar Szemle VI, 1—3,

ib. 23—24). — Budapešti Hirlap XIV, 6—7 (ísla jubilejní). — Dr. Schwicker,

Maurus Jókai (Beilage zur Allgemeinen Zeitung 1894, No 1—2).
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' memoiry atd. naplují asi í)l) svazkv; dramat má pes 20, potom

adu básní, populárních dl djepisných a pírodopisných, divadelních

a jiných referátv, GG roníkv rzných asopisv nebo sbírek jím

redigovaných, a jiné vci. Je toho knihovna: Jókai je z nejplodnjších

belietristv našeho století.

Je však doma i z nejoblíbenjších, totiž obecenstvem nejvíce

tených. Nová a nová vydání jeho knih, i starších, nalézají vždy

t nové tenáe. Lze íci, že v maarském toucím obecenstvu vedle

\ Eetofiho Jpkai je nejpopulárnjší, a cizina s Petofim, Aranyem a

Madáchem pokládá jej za pedstavitele maarské národní literatury.

Nový maarský román prošel všemi ohlasy moderní literatury

evropské. Walter Scott a francouzští romantikové našU napodobitele

v historických románech barona Jósiky a barona Eotvóse; Balzaca

následoval Kemény; Feuillet, Bourget a Zola, ba i ruský román

/Turgenviv našel si tam hojné stoupence. Cist národního románu,

'jako je na p. nový román ruský nebo anglický, maarská literatura

nemá. Za to z cizích orientální obraznosti maarské nade všecko

se zamlouvali Viktor Hugo, Sue, Dumas otec a — Jules Verne.

Synthesou tchto pisatelv je Maurus Jókai.

V em jeho podstata? Je romantik tlem duší. Vábí jej vše,

co je siln drastické, nevšedn bizarní, široce komické ; ostré protivy

romantické manýry: svtlo a tma, tragika a komika, nebeská krása

a pekelná šereda hned vedle sebe zpsobem v oi bijícím klade

nade všecko rád; kiklavé motivy vybírá se zálibou: zemtesení,

epidemie, povodn, hoící msta, srážky vojsk, dobývání hradv,

rocení lidu, šílený úprk, splašená divoká zv... to jsou jeho ob-

líbené kusy. A jako látka, tak i dj. Je vždy neobyejný, napínavý,

výjev stíhá výjev, vždy znovu rozrušuje a znovu upoutává. Podobn
1 hlavní postavy jsou zpravidla nemožný: bu zidealisovány do andl-

iských stínv, anebo zase pemrštny v ábelského netvora. Skutenost

splývá s vidinou a zájem je udržován hlavn rychlým, rapsodickým,

asto aforistickým chvatem dje a poutavou eí e je Jókaiova

nejsilnjší stránka : je vždy svží, syt barvitá, píjemná, lidov jasná,

zkrátka vábí a poutá prmrného tenáe bezpen od poátku do

konce . .. Umlecký svj ideál Jókai povdl sám: ml »ctižádost

stoupati po místech, kde posud podkova Pegasova nezstavila stopy «.

Tedy nové, sensaní.

A práv této své nevyerpatelné obraznosti a vynalézavosti,

svému nadšení pro pírodu, jejíž výjevy dovede ozaovat vždy zvláštním,

pvabným svtlem, svému šastnému humoru a vtipu, své bohaté
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ei, kterou vlichocuje se v mysl tenástva a dovede upoutávat ve

vypravování pravd nejnepodobnjším, dkuje za povst nejnárod-

njšího belletristy maarského. Dvrný pítel jeho z mládí, Petofi,

i
karakterisoval jej slovy : »Jókai je spisovatel, který francouzské ro-

'mány píše po maarsku.-; Svdomitý posuzovatel Erdélyi už 1855

napsal o nm: »Jókaie lze spíše požívati než posuzovati.* Jiný pro-

nikavý kritik domácí, Péterfy, oznail jeho tvorbu slovy: »Jókaiovi

hrdinové jsou postavy bez souvislosti a bez psychologické jednoty;

improvisuje je od výjevu k výjevu . . . Jeho výtvory lze nazvati poesií

improvisováných effektiiv . . . Jókaiovi hrdinové mluví jen žargonem

realismu; v jejich duši však pebývá hyperbola, v jejich duchu básnické

pehánní — podobají se mkkému vosku, který lze vtlaiti v každou

formu a v každou šablonu.* A nejlepší madarský znatel souasné

produkce literární, Pavel Gyulai, ukaxoval nejednou, že Jókai napsal

sice leckterý pkný his románu, ale žádný roniá7i. Než to vše ne-

prosplo : kritika odhalovala naprostý nedostatek psychologie, reální

! životnosti, historického koloritu, filosofické prohloubenosti, slovem

pochybnou podstatu umleckou — a obecenstvo etlo a te dál,

'Jókai je baví. V tom je tajemství jeho úspchu. Dovede udržet

'zájem, napínat, pekvapovat, líit; neuvažuje, nereflektuje, nenudí —
stále dj, ruch, zmna, a taková strava byla a je posud a snad vždy

bude širokým toucím massám stravou velmi vdnou. Rozpomeme
se, kolik napínavých »sensaních« romantikv podnes udržuje v napjetí

toucí obecenstvo anglické vedle Dickense a Thakeraye, jak dobe ve

Francii daí se Ohnetovi vedle realistv a naturalistv, jak na Rusi

se te Danilevský vedle Tolstého a Dostojevského, u Polákv Kra-

szewski vedle Sienkiewicze, u Nmcv Spielhagen a Ebers vedle

Freytaga a Kellera. Kritika ukazuje mliny a povrchnost —
a >velké« obecenstvo, i v dob jinak velmi stízlivé, jde svou cestou

a te, co baví fantastickou látkou a lehkou, poutavou formou.

Posléze ješt jedna z píin široké obliby Jókaiovy: byl poád
redaktorem nebo majitelem nkterého rozšíeného listu, kde »pod

arou- den ode dne poskytoval stravy tenástvu a vždy dovedl

obratn využitkovati nálady doby. Ped revolucí 1848 psal duchem

horen demokratickým a liberálním tehdejších snah; v reakci let

padesátých pedstavoval z minulosti to, po em prahla nebo pod

ím úpla pítomnost: maloval dávný zlatý vk saniostatného ná-

rodního života sedmihradského, dávné ádní turecké v Uhrách,

úednickou zvli osmnáctého století, línou, duševn zanedbanou

anebo zas marnotratnou a po cizin se opiící aristokracii domácí
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z poátku našeho století; v dobách novjších zas oslavoval motivy

a osoby populární a karikoval nepopulární, s vysnných verneovských

cizích svt ochotn sestupoval do zolovské kloaky budapešského

polosvta, a tak nikdy nestárnul, stále plul s proudem, stále se

držel »na výši doby«.

Místo mnohých vývodv význaný píklad. Hrdinkou románu

»Fekete gyémántok« (erné diamanty) z r. 1870 je selka Evila,

výlupek ženské tlesné krásy, pirozeného vtipu, neodolatelné pi-

tažlivosti pro každého mužského. Pracuje v dolech, tlaí tžké vozíky

uhelné, a pi tom nohy její, poloskryté v devnkách, » okouzlují*

všecek mužský svt. Unese ji vídeský banké; tomu unikne k di-

vadlu, hraje, zpívá, a v Offenbachov »Krásné Helen « slaví ne-

slýchané triumfy
;
potom stane se rekyní paížského polosvta, a když

vyprázdnila pohár požitkv do dna, rázem klidn se vrací do svých

uhelných dolv a pracuje v nich zase jakoby nic. Jak vidno, antici-

povaná Zolova Nana v osvtlení starého francouzského románu

sensaního.

Život Jókaiv je zajímavý a také dost romantický. Otec jeho

byl advokátem v Komárn, kde Moric (tak jej poktili ; Maurus=
Mór podpisuje se spisovatelsky) se narodil 19. února 1825. Rodina

byla starokalvínská, starozemanská. Starý Jókai dobe vypravoval

' i dobe kreslil — vykládal synkovi mnoho z rodinných i veejných

pamtí, a hoch zddil po nm umlecké nadání : v devíti letech malý

Maurus už veršoval, kreslil, deklamoval, vyezával, šermoval. Na la-

tinských stedních školách v nmeckém Prešpurce, i na právnické

akademii v Kekemét, stedisku kalvínského maarstva, poznal

volný život studentský. Spátelil se s Petofim, oblíbil si maarskou
pustu a lidový život na ní, a zahoel touhou, povdt o ní prosou,

co básník Petofi íkal veršem. První román Jókaiv, »Hétkóznapok«

(Všední dni) vznikl 1846 z dojmuv kekemétských. Jókai vystudoval

práva a dosáhl advokátského diplomu, vedl také jeden spor, ale

zanechal všeho a stal se spisovatelem z povolání. Psal — ale nejen

romány a novelly, jež rychle se hromadily a vlastn teprve utvoily

široké toucí obecenstvo maarské; nýbrž i novinail: zprvu jako

spolupracovník u rzných listv, od 1847 jako samostatný redaktor.

V revoluci enil, psal úvodní lánky a proklamace, hájil své politické

zásady proti nepíznivé cizin i domácím ultraradikálm, z Pešti

pešel do Debrecína, odtud s maarským snmem uchyloval se za
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ustupujícím vojskem na jih, po világošské katastrof skrýval se

u známých v kraji, potom psal pod pseudonymem, zakládal v Pešti

nové asopisy belletristické i politické (1854 zábavn pouný »Vasár-

napi Ujság« [Nedlní noviny], 1858 první satirický list madarský

>Ustokos« [Vlasatice], 1863 velký politický denník »Hon« [Vlast]),

nkolikrát zvolen poslancem do '^nmu, za pechodní vojenské vlády

v letech šedesátých žalaován, po vyrovnání pak na snme pidal

se proti Deákovi k levému stedu Tiszovu, a od 1875, po splynutí

Deákovcv s Tiszovci, stojí v pední ad liberální (vládní) strany

maarské.

í Ze s Tiszou sdílel i jeho politiku proti nemaarským národ-

\nostem v Uhrách, je pirozeno, a tvrdívá se asto, že prý je jejich

» pítelem*. Je pravda, že 2. bezna 1870 na snme osvojil si návrh

Viléma Paulinyho-Tótha, aby » Matici Slovenské « dostalo se zemské

subvence, ba rozšíil jej v tom smru, aby podobné kulturní ústavy

všech ostatních národností nemadarských zemí byly podporovány

uritou roní sumou — ale návrh padl, a pozdji Jókai už plul

s proudem obecným, který byl a je » populární*. Doba novjší

hojn mu nahradila starší psaneckou pou: je estným lenem uherské

akademie, pedsedou » Spolenosti Petofiho«, editelem hlavního vlád-

ního denníku »Nemzet« (Národ); byl dvrníkem korunního prmce

Rudolfa a rediguje maarskou polovici jeho díla »Rakousko-Uhry

slovem i obrazem « ;
je oblíbenou etbou královny uherské.

Životopisci Jókaiovi vykládají o nm rzné zajímavé podrobnosti,

íje prý neúnavn pracovitý, pružný a všestranný; od školských let

': den co den vstává s východem slunce. Literární práce je mu denní

! potebou. Vedle toho kresh, maluje, vyezává, šermuje, a hlavn

;

pstuje stromy, kvtiny a rzné plodiny, studuje pírodu prakticky

a odborn: v malb a botanice je prý víc než pouhý dilettant. Na
' budínském »Švábském vrchu « už od 1853 má usedlost uprosted

lesv a vinic, z níž prací rukou svých stvoil zahradu a stinný park,

milý útulek, o nmž praví sám, že z nho a v nm bral nesaslné

podnty i k práci své duševní. Zesnulá jeho manželka, slavná tragédka

maarského Národního divadla, byla pravou rukou jeho snah lite-

rárních, i jinak prý žena vzácná povahou i silou pracovní. Jediná

dcera Jókaiova, provdaná za malíe, v budapešské ville své je denní

otcovou hostitelkou.

Koníme struným rozvržením Jókaiovy literní innosti románové
a krátkým seznamem jeho význaných dl z tohoto oboru. První
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období, do let šedesátých, je umlecky nejplodnjší; romány jeho

z té doby jsou opravdu svží skladby tendenní, jednotliv i spo-

len smujíce k. náprav domácího života. Sem hledí pedevším:

*Egy magyar nábob« (Maarský nabob), »Kárpáthy Zoltán« 1854

(Zoltán Kárpáthy), »A régi jó táblabirák-^r 1856 (Staí dobí župní

písedící) a ;>Az új foldesúr« 1863 (Nový statká). To je skuteným

skvle zachycený kus starozemanského a staroúednického života

v Uhrách. V období druhém, asi do let osmdesátých nebo do

zemské výstavy uherské, už má pevahu routina, lacinými effekty

nepravdiv ozáené doby a okolnosti polohistorické, polosmyšlené^

» úvodní lánky v podob románv« : sem spadají na p. »A szerelem

bolondjai« 1869 (Blázni lásky), »Fekete gyémántok* 1870, >E pur

si muove« 1872, »A jovó század regénye« 1872—74 (Román píštího

století), »Az arany ember« 1873 (Zlatý muž), »Enyém, tied, ové<'.

1875 (Moje, tvoje, jeho), »Az élet komédiásai« 1876 (Komedianti

.života). Z posledních desíti let je už jen obratná, mnohopsavá práce

• staecká, povrchní módní zboží velenadaného, ale obecenstvem zhýka-
ného vypravovatele, jemuž literní zamstnání stalo se denní potebou,

kterou koná s pravidelným mechanismem starého routinéra. Karakte-

ristický pro tato léta je na p. »A cigánybáró* 1885 » Cikánský

baron« nebo »Fráter Gyorgy« 1893 (Frater Jií).

Celkem z té spousty Jókaiovy píilstoleté innosti belletristické

I
literatue maarské sotva zbude víc, než šastný národní humor,

ada drobných postaviek episodních, odpozorovaných skutenému
životu, a skvlá, opravdu národní e. Poctivá domácí kritika iiz-

dnes to vyslovuje bez obalu. .



Jaké teba voliti procento pro dluhopisy ástené?

\'zhledem k zamýšlenému snížení úrokové míry zástavních list

eské hypothení banky uvažuje

Jan Koloušek.

Od konce r. 1887, kterou dobu totiž následkem poplašných zpráv

o válce všechen veejný úvr u nás zdál se býti zviklán, klesala

poade úroková míra státních dluhopis: z 6^/,.^/q o vánocích roku

1<S87 dospli jsme loského roku až pod 4:^^^/^. Ale stát pi vtšin

svých dluh neniH z tohoto zlepšení svého úvru pranic^ všechen

skoro zisk odnesli z toho vitelé, t. j. majitelé státních dluhopis.

Zajisté se to bude zdáti všem tenám divným, kterak je to

možno, aby pi zlepšeném úvru dlužníkov vitelé získávali, i aby

dlužník zstával stále ve stejn trapné situaci ; spíše opaku by každý

díve uvil. A pece je tomu tak, a vysvtluje se tato záhada zcela

pirozen tím, že byly od státu dluhy uzavírány nejen za velmi nevý-

hodných podmínek, nýbrž zcela pochybenou formou, která zavinila, že

pak ani zlepšení státního úvru nepineslo kýženého prospchu, nýbrž

že plody této píznivjší konjunktury pipadly velmožm kapitalistm,

vitelm naší monarchie, a to po vtšin kapitalistm cizozemským.

Jaká chyba pi uzavírání našich pjek se stala, o tom pouí
nás tento píklad: Dlužník, který by si mohl vypjiti na 7% roních,

stydl by se za to, že si tak draho vypjuje a hledl by zakrý*^i

tuto svou úvrní schátralost tím, že sice dle jména vypjí si na

47o) za to však spokojí se, když dostane v tchto 4%ních dluhopisech

místo upsaných 100 zl. pouze 57 nebo 58 zl. vskutku vyplacených.

Takovéto skrývání pravé úrokové míry mže tajno zstati a zmýliti

pouze ty, kteí vbec nedovedou nebo nechtjí zhola poítati, ale má
NAŠE DOBA 1,5. 23
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pi tom ten zlý následek, že v budoucnosti nemíiže nikdy dlužník

svého lichváského úroku se zbaviti, pokud úroková míra neklesne

pod jmenovitou sazbu ty ze sta. A u nás tím zpsobem jsme si

dosud vypjovali napoád: /aktickj' na vysoké procento, dle jména

na procenta nízká. Tak vydávaly se u nás renty 4"/oní, 4"2"/oní,

a jen daleko nepatrnjší ás byla uzavena v rent 57oi^í) kdežto

výpjky od r. 18t)6—1888 byly uzavírány na faktické procento

úrokovací po vtšin od 5V2 až do 7'/;,%

Jaké to mlo v záptí ohromné ztráty pro státní pokladnu,

o tom nám podá doklad pedevším nejnovjší konverse francouzské

"iVaVo renty. Po válce r. 1871 uinil francouzský stát najednou

obrovskou výpjku asi 6800 milí. frank a výpjku tu uzavel dle

francouzských úvrních pomr a názor za nevýhodnou tehdy

sazbu 57oPÍho úrokování. Ale francouzští finanníci nehledli toto

dle jich pojm vysoké zúrokovací procento zastírati snad a nevy-

dávali nízkoprocentní renty, akoli mohli k tomu býti pesnadné

svedeni, jelikož nejobvyklejší papír, ve Francii skoro jedin kolující,

tou dobou byla S^/o^í renta. Na 37o rentu však nebylo tehdy také

možno smluviti levnjší úrok, a bylo by se tedy musilo vydati místo

6800 milí. renty 57oní nejmén pes 11000mill.fr. renty 37oní) aby

se stržila stejná summa skuten vyplacených penz. Zatím od té

doby se pomry úvrní ve Francii náramn zlepšily, jako vbec na

pevnin evropské, a tu koncem let sedmdesátých již byla renta

57()ní zmnna (konvertována) ve 47.,7oní, ímž uspoeno 34 milí.

frank úrok ron (Vo7o ^^ 6800 milí. frank), a letošního roku

znova pemnila se tato renta 4}l^^% ve 37'^7o"í, ímž uspoí zase

státní pokladna francouzská 68 milí, fr. ron. Ale úspory ty nejsou

tím ješt zúplna vyerpány, jelikož po osmi letech má vláda fran-

couzská znovu právo tuto rentu konvertovati, a klesne-li do té doby,

jak pravdpodobno, úroková míra na 37o) vznikne ješt další úspora

34 milí. fr. ron (V27o)- Kdyby vláda francouzská byla po starém

zvyku roku 1871 vydala rentu típrocentní, byla by z ní stále ješt

musila platiti 340 milí. frank ron, jelikož renty típrocentní by
se bylo musilo vydati pes 11000 milí. frank, a tolik by se také

n-iusilo vitelm na ni splatiti nebo z ní stále dávati úrok 37oní
i asi 340 milí. fr. ron. Na rent b^l^ni tedy Francie pispoila

dosud 102 milí. ír. ron (lV2 7o z 6800 milí.) a má ješt nadji
v budoucnosti dalších 34 milí. frank uspoiti [SV^^/o ^ 6800 milí.

frank iní 238 milí. frank úrok ron, tedy o 102 milí. fr. mén
nežli pi pvodní rent 57oní]-
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Jinak tomu bylo u nás, jak už nahoe vyteno. My jsme si

fakticky prmrn vypjovali skoro na 67o ron. Dejme tomu,

že by stát byl místo 4 2"/oní renty, kterou pravideln na krytí svých

schodk a na své výpjky vydával, byl tiskl jen dluhopisy ó^gVo'"''-

Renty 4"2%ní je vydáno na 2500 milí. zl, renty b^l^^^l^ni by dle

toho bylo stailo vydati jen 1910 milí. (mén v pomru 4*2 : o'5),

aby se týž obnos za ni stržil. Tato 572°/o"^ renta dávno by se byla

mohla (již asi ped tymi lety) konvertovati, teba jen na á^/^^/^jní,

a tím by vr^nikla státu pouze pi této renté roní úspora ip milí. si.

(1% z 1910 milí.). Ze se pi tom nikterak nenadsazuje, ba že spíše

by úspora ona byla mnohem a mnohem vtší, ukazuje píklad kon-

vertované renty 57oní> pi které tedy výsledek konverse nemohl

býti tak píznivý, jako by byl pi výše úrokované 57.i"/u- pi'i které

se však pece uspoilo skoro P/4 milí. zl. ron, akoli obnos její

nedosahoval ani desetiny obnosu 4 2%ní lenty [renty o^/o^í nebylo

ani 240 milí. zl., kdežto renty 4"27o je pes 2500 milí. zl.] Podobné

úspory daly se docíliti také pi ostatních státních dluzích našich

(pi rent 47oní zlaté atd ). Jaká to však summa nejmén 25 až

30 milí. zl. roní úspory na úrocích, o které by nyní stát poteboval

platiti mén! A té úspory se dalo docíliti pouhoii smnou tisku na

dluhopisech : stailo jen k tomu místo 4'2"/(iního úroku na rentových

; úpisech slibovati 5'57oní- Takto jen spatná forma výpjek nás tak

nesmíme citeln poškodila. *)

Nemluví se zde o vci této, aby z toho snad se inily njaké

rekriminace bývalé finanní správ, nýbrž úel tchto ádk je, aby

se zkušenosti minulé užilo na prospch budoucí. Ti, kteí v ele

státní správy stáli a na úrok h^j^^j^xú a vyšší opravdu vypjovali,

nenadali se, že by úvr naší monarchie se mohl tak záhy polepšiti,

naopak jich nevýhodné pjky je mohly opravovati k domnnce,
že tím ješt zmenší se dvra v solventnost našeho soustátí, tím

spíše, že ješt he dlužili se také státníci za Litavou. Nyní však

•jest už úpln zeteln znáti, jak úroková míra bude stále ješt klesati

do budoucna, a s tím tedy teba vždy útovati. Dlužník, když si

nyní vypjuje, musí ustaviné toho dbáti, aby mohl v píštích

dobách, kdyby úroková míra klesla, toho vyusitkovati i aby si mohl

*) Zde jen strun a z hrubá naznaeny dsledky špatn volené formy

dlužení. Obšírn o tomto thematu pojednal spisovatel v odborném lánku
uveejnném ve výroní zpráv obchodní akademie chrudimské ze školního

roku 1889—1890: »O veejných pjkách rakousko-uherských, o jich zúrokován

í

konvertování a výnosnosti.* Pojednání to otištno také samostatn.

23*
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vypjiti na menší úrok a tím splatiti starý výše úrokovaný dluh

(slovem, jak se íká, aby mohl dluh výhodn konvertovati).

Tato otázka stala se nyní u nás velmi praktickou píi úvru

hypothekárním. Zástavní Hsty 47oní eské hyp. banky dostoupily

konen ceny rovnající se obnosu nominálnímu, a není jist píliš

vzdálena doba, kdy zajisté vystoupnou nad tuto cenu. Vždy poslední

/dobou velké spoitelny (na p. eská a pražská) platí ze vklad

pouze 3% a 3 V, "/o Dá se tedy oekávati, že by šly dobe na

prodej zástavní listy s nižším úrokovacím procentem a že by snad

se podailo na n dostati peníze vypjené o nco lacinji nežli dosud

na zástavní listy 47oíií- Ale zrazovati je potebí rozhodn z toho,

aby se snad hned zaaly vydávati listy 37oi^í; nebo i kdyby dlužník

dostal tu výpjku o nco, — však zajisté jen o nepatrný zlomek, —

-

lacinjší, ublížil by si zajisté velmi, že by pak díve nemohl placený

úrok zmírniti, pokud by neklesla úroková míra skuten pod 3%
(jmenovitou to sazbu zástavních list).

Dva dlužníci si na p. vypjili od hypothení Lanky skuten
100.000 zl.: jeden v úpisech 4"/oních, které prodá zrovna za tu cenu,

jaká na nich je psána (za nominální); druhý pak uiní výpjku ve

3"/oních listech, a podaí se mu je prodati za cenu S'*/^ (t. j. 85 zl. za

upsaných 100 zl.), tak že tchto list musí upsati v úhrne summ asi

117.600 zl., aby skuten stržil týž obnos 100.000 zl. Dejme tomu,

že ob dv pjky jsou splatné v stejné dob 50ti let. V tomto

pípad lépe pochodil prozatím ten dlužník, který si vypjil na

37oní listy, jelikož bude platiti ron na úroky a splátky jen 4556 zl.,

kdežto na 47oní zástavní listy je potebí ron 4640 zl., tedy patrn

více. Ale jak se list obrátí, když na p. za 10 let by klesla fakticky

úroková míra na 37o' V tom pípad by ten dlužník, který si vy-

dlužil na 47oní listy, splatil svou výpjku, pokud už není umoena,

tím, že by uzavel novou na 37oi^í listy prodávané al pari. Po 10 letech

by jeho dluh inil ješt 92.200 zl. a na tu summu by ke splácení

a úrokování toho dluhu staila 37o roní annuita (do zbývající ješt

doby splacení, totiž po 40 let), 3974 zl., pevelmi znan menší nežli

musí ješt stále platiti dlužník na pvodn 37oní listy, která totiž

iní, jak nahoe vypoteno 4556 zl.*) Tak pvodní nepatrná výhoda,

(a-li ješt se jí dá na penžním trhu docíliti, o em dle dosavadních

zkušeností možno i pochybovati), velmi zle by se vymstila dlužníku

*j Všecky tyto výpoty jsou snadné na základ tabulek podaných v »Ná-

rodohospodáské arithmetice« pisatelem tohoto lánku.
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(na o"/„ní listy), který se takto upsal, že svému viteli nepestane

platiti vysoké úroky ani tehdy, když úroková míra velmi siln klesne.

A klesnutí sazby se 47(i na o7o je opravdu znané, znamená zten-

ení úrokového dchodu o celou tvrtinu, a tedy dlužník takový

assekuruje své vitele proti možné ztrát úrokové, i kdyby vitelé

jinde nemohli své peníze uložiti bezpen, leda se slevou 257o- To
je práv to zlo, které vzniká z volby píliš nízkého procenta úrokovacího

pro cenné papíry a které také se patrn objevilo na rozdílu naped
ukázaném, jak si své úrokové vydání zmenšila bohatá Francie, a jak

my dosud v Rakousku stále jsme nuceni platiti pvodn smluvený

úrok. který nkdy šel až nad 7 "/o ron.
Z toho všeho patmo, že sice je záhodno jíti pod 47o sazbu pi

zástavních listech hyp. banky, ale ze se nesmí pro tuto dobu jiti

pilis nizko pod tuto sazbu, že teba tu následovati píkladu zemské

hyp. banky dolnorakouské, která se usnesla vydávati listy '^^|^*^|^^m.

Teprve kdyby tyto nové úpisy zase dostoupily pari nebo vystoupily

nad pari, mohly by se dále vydati nové zase s nižším procentem

úrokovacím. V té píin chystá se usnesení snmu zcela rozumné,

aby rozhodnutí o tom ponechalo se zemskému výboru a správ

hyp. banky, i aby upraveno bylo dle stavu penžního trhu. Proti

tomuto snesení se však ozvaly hlasy, které žádají hned vydávání

zástavních list 37oních, ano .snad i 27oních, s jakým právem, vidti

z doklad pedeslaných.

Na konec dlužno žádati podobnou zmriu také ve stanovách

eské zemské banky pro její dluhopisy ; nebo, jak z cen tchto dluho-

pis patrno, rovnají se skoro úpln zástavním listm eské hypotení

banky.



Nový cours.

Dopis z Berlína 2. února 1894.

Chtl jsem podle pání Vašeho tenám »Naší Doby« popsati poli-

tické strany v Nmecku, ale mezi tím tu byl Bismarck návštvou,

a myšlénky mé pirozeným zpsobem nesly se smrem jiným. Co ná-

vštva znamená? Povím, co si o tom myslím; njakých zvláštních a ta-

j emných informací nemám a proto mohu jen íci, co se mi vnucuje

z pozorování zdejších pomr Berlíané se zatím o návštv starého

kanclée také jen dohodli na vtipe o »lacrimae Gaprivi« — víno, jež

císa Bismarckovi poslal, nebylo prý lacrimae Christi, ale Caprivi. Berlíané

mají svj zvláštní vtip, ale tento se nepovedl. Je pravda, že Caprivi ve

svém povstném telegrame 9. ervna 1892 prohlásil, že by pro smíení

s císaem Bismarck musil uiniti prvý krok, kdežto nyní krok ten uinil

císa, avšak z toho nijak nejde, že by smíení císae s Bismarckem do-

týkalo se Capriviho. Caprivi pi tom je osoba docela vedlejší, nebo tu

ve skutenosti bží jen o císae a Bismarcka.

Císa nmecký chtl býti naprosto samostatný, nikoli pouze proto,

že ve své mladistvé energii nesnesl starého politického poruníka, ale hlavn
proto, že o povolání krále pruského ml a posud má zvláštní mínní.

Král má býti ve všem prvou osobou, král všude a ve všem má státi v po-

pedí, má skuten rozhodovati, panovati a stát svj spravovati. Král

pruský má práv v této rozkvašené dob dokázati, že monarchický

princip je nejen oprávnný, ale jediné možný; král pruský je poslancem

Prozetelnosti, má potíti anarchism, uspokojiti socialisty a povznésti

mšanstvo. Král pruský, jedním slovem, má rozluštiti politický pro-

blém doby.

Ty asi byly názory, s nimiž mladý král a císa vstoupil na trn,

a byly to názory, jichž nejrozhodnji práv Bismarck hájíval proti parla-

mentu, pokud sám všecku skutenou moc ml v rukou. Mladý panovník

pijal toto uení Bismarckovo, a proto tento musil ustoupiti; je lhostejno,

jestli to nebo ono slovo kancléovo dalo první makavý podnt k roztržce.

Bismarck sklidil jen ovoce své doživotní práce; podkopával parlamen-

tarism, neuznával konstitucionalismu, zárove však porazil Francii a sjed-

notil Nmecko, a proto sám musil ustoupiti ped absolutním césarismem,
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jejž tak pracn byl zbudoval. V íši, založené na výboji, panovník pi-
rozen stal se diktátorem tou mrou, kterou výpravy vojenské byly

úspšné; mladý panovník zachvácen byl tou mocí a opojen, proto musil

odstoupiti Bismarck, nebo vle králova, jak tento sám napsal na svém
obraze, stala se nejvyšším zákonem.

Ve stedovku by Vilém II. byl snad provedl svou, ale v dob novin

a revuí, .^kol a parlament proraziti nemohl. Nmci jsou, pravda, disci-

plinováni vojensky, ale také Školsky, a proto nejvyšší diktátor narazil

na odpor, a na odpor velmi silný a citelný. Diktátorství hodí se práv
ve válce, ale nehodí se v míru a nehodí se v oborech, kde rozhoduje

rozum a ne vle. Kdyby Vilém II. byl v ele bojujícího vojska, Nmci
\byli by mlky poslouchali; avšak císa nmecký poal diktaturu svou

'provádti v oborech nevojenských, a tam diktát neplatí. Jak se má vy-

luovati historii, jak se mají reformovati gymnasia a školy, který spis se

Imá odmniti, který kus na scén dávati atd. — o tom všem nerozhoduje

jvle, nýbrž kritika, a kritika se dostavila. Nmecká uenost se nepod-

Idala — co musí býti loyáln uznáno, musí býti uznáno, že i žurnalistika

i
nmecká se nepodrobila. My v Rakousku ani nemáme pontí, s jakou
odkrytostí nkteré nmecké listy psaly pímo proti císai.

Práv v poslední dob sbhli se etní pípadové ukazující nejlépe,

v jakém pomru je tu císa a obecenstvo.

Má se postaviti pomník Vilému I. za S million marek; íšský snm
I zvolil komisi, a komise ta nechce se rozhodnouti pro návrh Begasv,
jejž císa chce. Celý Berlín, ba celé Nmecko o sporu tom ví, píše se

o vci a mluví, a obecenstvo rozhodn se staví na stranu komise.

Práv tak je obecenstvo proti císai ve sporu s historikem Sybelem.
1 Jednalo se totiž o to, komu piknouti cenu Verdunskou, již založil

Bedich Vilém IV. ; cenu ml dostati osvdený historik Sybel, zárove
editel státních archiv, ale císa, jenž o cen rozhoduje, vyslovil se proti

Sybelovi. Noviny o vci se rozepisují, a lze se domysliti, že úvahy jejich

neposilují historické diktatury císaovy. Pipouští se ovšem, že císa
jako každý má právo míti své mínní; pipouští se, že Sybel nepí-
zniv popisuje práv zakladatele ceny Verdunské, a že tudíž císa ml
plné právo nedávati Syblovi ceny, ale pi tom se ukazuje, že historik

musí psáti podle pravdy, a obecenstvo dychtiv sahá po té pravd o pedku
císaov.

A netoliko historikem, nmecký císa chce býti i dramaturgem.
Posud všecky listy hemží se úvahami o afée s cenou Schillerovou.

;
Cenu tu totiž komise s prof. Erichem Schmidtem v ele pikla Fuldovi

;
za »Talisman«, ale císa roztrhal prý votum komise, a ministr vy-

uování poslal hadry panu professorovi se vzkazem, že p. Fulda je ješt
píliš — mladý.

»Talisman« o sob nestojí za nic, je to zdramatisovaní jedné z bajek
Andersenových. Jedná se o králových nových Šatech, jež hloupí a Špatní

nemohli vidti, a které proto kde kdo vidl, až nevinné dít komedii
udlá konec, prohlásíc, že král je bez šat. Ve Vídni kus propadl; ale

v Berlín se zalíbil, proto že Berlíané poznali v kuse narážky na cí-

sae; skuten Fuldv král Astolf mohl bv se zváti Vilémem U.
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Listy s velikou škodolibostí si poád ješt lámou hlavu, jak uená
komise nepostehla, pro kus se Berlíanm líbí . . . Mžete si ped-
stavit, s jakou dychtivostí se tu tou posudky »Talismanu« . . . Nacionální

listy ukazují k tomu, že Fulda je žid a že jako žid podle pruských no-

rem nemže se státi ani dstojníkem
;

jiní zase vypoítávají, že p. Fulda

je jen o 3 léta mladší než císa a že tudíž »podle lehkého potu je

o ti léta starší, než císa, když dosedl na trn;« toucí rozumjí na-

rážkám a není pochybnosti, že tím nejsou utvrzeni v oficielní esthetice.

A podobným » historiím « není konce. Práv tak rokuje se o tom,

pro vlastn Wichert dekorován byl ádem korunním za svj nový kus

»aus eigenem Rechte«. K otázce se odpovídá, že prý za to, že v kuse

se velebí starý kurfist, a že Wichert dává divákm na srozumnou, že

se vlastn jedná o Viléma II. Autorovi vytýká se, a ovšem právem, by-

zantinism, dlají se vtipy o novém »dekoraním« kuse

Jen na dkaz, že Berlínská spolenost podobnými aférami pímo
je pronásledována, chci ješt pipomenouti, jaký byl povyk ve svt um-
leckém a divadelním, když si císa na svém divadle dal zahráti angh-

ckou komedii »Tetika Charleyova«. » Vhlas pitomé maškarády anglické

vnikl do šedého hradu královského* — oznamoval jeden list, a po nm
jak na komando sypaly se narážky na špatný vkus, a že se z nejvyšších

míst nepodporuje domácí produkce.

A když se takto píše a mluví v kruzích »vyšších«, mžete si ped-
stavit, jak píší na p. listy sociální demokracie. Ty se tváí, jakoby proti

profesorm se stavly na stranu císaovu, avšak ve skutenosti použí-

vají jen píležitosti, aby zprávy o podivném sporu panovníka a tíd mu
posud naprosto oddaných vnikaly do kruh nejširších. Podle této tak-

tiky pochopiti teba na p. lánky v »Neue Zeit«, v nichž se pochvaluje

panovníkova samostatnost.

To všecko však jen ukazuje, že mezi císaem a národem je sku-

tené napjetí. O vci se tu mluví všude a odkryt. O situaci mžete si

uiniti pibližný úsudek, tete-U o králových narozeninách lánek známého
Egidyho o postavení národa ku králi, ve kterémžto lánku novoke-
sanský reformátor napomíná národ, aby svj pomr ke králi opravil,

aby každý krále jako bratra svého miloval. V pruských chrámech mo-
dlívá se prý lid denn k Bohu za Viléma, »jeho sluhu, našeho pána« —
avšak, pokrauje Egidy, nikoli sluhou Božím je král, ale jeho díttem,

a není naším pánem — naším bratrem je panovník.

Za takových pomr pišlo ke smíení císae s Bismarckem. Možná,
že nemoc Bismarckova zmkila císae; ale dojista pochopil císa a jeho

rádcové, že jeho nepíze k zakladateli íše ohrožuje práv tu íši. Nelze

ovšem mluviti o smýšlení protidynastickém, ale toUk lze tvrditi, že

starý zápal pro jednotu a velikost Nmecka novým coursem znan
a oividn klesal, a že se poínalo reptati i v kruzích — byrokracie.

Nesmí se totiž zapomenouti, že Bismarck v kruzích úadnických i ve

vojšt má mnohé a oddané pívržence. To se také ukázalo o jeho pí-
jezdu, a Hsty všech barev to konstatovaly, že Bismarck pivítán byl obe-

censtvem t. zv. intelligence a zejména také úadnickými kruhy. Mladíí
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generace a úadnictvo, studentstvo a byrokracie svorn se pojí v úct
k železnému kancléi.

My echové ovšem nezávidíme mladší generaci nmecké ideál krve

a železa. Ale proto nebylo by správno nevšímati si toho, co se u na-

šich soused dje. Je tu mnoho zajímavého a pouného. Pro dnešek,

aby list mj píliš neperostl, chci Vás upozorniti jen na nový nacio-

nální asopis a na literární agitaci nmecko-nacionální.

I v tom, jako ve všem, je nmecká methoda. Již pátý rok vychází

revue pod jménem »Dvacáté Století«. V loni obsah a tendence její valn se

pozmnila, ježto list stal se orgánem literárn filosofického nacionalismu.

»Dvacáté století* má tento program : Celý národ ve všech vrstvách má
býti zorganisován k vydatné práci; proto eliti se má pedevším ka-

stovnímu panství a nadvlád jednotlivých tíd a osob. Proto se má pede-
vším potírati neoprávnný vliv jednotlivých velikých mst, jednotlivých

milioná, profesorv a kast, » Dvacáté století « sloužiti chce erstvému
lidovému nmectví a bojovati proti kosmopolitickému, vlastn francouz-

skému a židovskému dekadentství t. zv. moderních. Podporovati se mají

proti velkokapitalismu obzvlášt tídy emeslnické, mšanské a rolníci

;

kolonisací na venek má se dlati místo uvnit. Stoupenci »Dvacátého sto-

letí* chtí udržovati stálý styk »se všemi nmeckými bratry i pes poli-

tické erno-bílé-ervené«, »Zdrav a nmecky* — to heslo obnove-

ného hnutí.

A kdo, myslíte, je »Dvacátému Století* hlavním terem útok? . . ,

Berlín! Ano — »Berlín, požidovštlý a mamonismem nakažený Berlín je

nepítel, bojujeme pro Nmecko, potíráme-Ii tento Berlín.* Nová re-

dakce zaala svou innost pod heslem »Boj s Berlínem*, i uvádím
z veršovaného programu alespo tento úryvek

:

Auf nach Berlin ! Bestrmt wird nun die schwarze Stadt,

Der deutsche Mai wirft seine Bltenwogen
In einem weiten, duftig w^eissen Bogen
Rings um den Qualm, der niemals Frúhling hat.

Feldlerchen schickt er keck auf Kundschaft aus.

Zum Angriff schmettern alle Nachtigallen,

Und sein Provinzgewólk seh' ich im Sturme wallen

:

Es prasselt Hagel ab auf Dach und Haus —
O Schwarze Stadt, mir scheint, mit Mann und Maus
Musst du bei unsrer frohlichen Bestiirmung fallen

!

Zárove vydávají se v témž smru etné spisky, a to verše poli-

tické a literární brožurky i díla vážnjší. Aby si tená uinil o smru
a jeho pracovní method Tiritjší obraz, podám seznam spis tch vy-

daných jakožto » Sbírka nmeckých spis* :

Ramphold Gorenz. Ein deutsches Lied aus der Hussitenzeit. Von
Carl W. Gawalowski. — Deutsche Vermáchtnisse und deutsche Versaum-
nisse. Ein Skizzenheft. Von Karl ProU. — In gerechter Fehde. Zeitge-

dichte. Von Anton Ohorn. — Sturmvogel, Deutsch-nationale Klage- und
Zorn-Lieder, Von Karl ProU, — Knecht Hagebuchen, Eine Holzschnitze-

rei aus Diimmerland, dem Reiche der seltsamen Sitten und sonder-
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baren Einrichtungen. Von Carlot Gottfrid Reuling. — Der Verfall der

deutschen Bíihne. • Ein Mahnwort an alle, die es angeht. Von Adolf Graf

von Westarp. — Ein deutsches Weltreich? Von *
^

* — Vom Deutschen

Reiche zum Deuschen Vaterlande. Von Friedrich Lange. — Pol de

Mons Idyllen. Nachdichtungen nach dem Vlamischen. Von Albert

Moser. — Die undeatsche Literatur der Gegenwart. Ein Wort an

die Modernen. Von einem Provinzler, — Deutsches Btirgerthum. Von
Oskar Schwebel. Von seinen Anfángen bis zum Jahre 1808. — Antho-

logie jungvlamischer Dichtung. Von Gustav Dannehl. — Geschichte von

Deutschlad. Von Bayard Taylor. Aus dem Englischen iibersetzt von
Marie Hansen-Taylor. — Die Kámpfe der Deutschen in Oesterreich um
ihre nationale Existenz. Von Karl Proll. — Deuschmythologische Landschafts-

biider von Guido List. — Deutschnationales Jahrbuch 1891, 1892 a

1893. Herausgegeben unter Mitwirkung nationaler Schriftsteller von Karl

Proll. — Das deutsche Lied. Von Anton Ohorn. Nationale Erzáhlung. —
Der Bilderschmuck der deutschen Sprache. Von Herman Schrader. Ein-

blick in den unerschópflichen Bilderreichthum unserer Sprache und ein

Versuch wissenschaftlicher Deutung dunkler Redensarten und sprachlicher

Rátsel. — Anastasius Gríin. Von Karl Pi-oll. Ein osterreichischer Vor-

ivámpfer des alldeutschen Gedankens. — Das Trinken in mehr als 500
Gleichnissen und Redensarten. Von Herman Schrader. — Zu den Waffen.

Mahnworte uber des Vaterlandes Noth und schwere Zukunft. Von Dr.

Schuchardt.— Ruben und Lea, oder die Ruckkehr zur Bundeslade. Ein

Vorspiel zu vielen Tragodien der Gegenwart.

Jak vidíte, velmi soustavné propracování národní myšlénky a agi-

tace v tom smru velmi úinná. Nesmí se ovšem zapomínati, že Nmci
mají mimo >>Dvacáté Století« velkou adu revuí prohlubujících politické,

vzdlání; v témž smru, ve kterém pracuje »Dvacáté století«, úinkuje
na p. »Zeitschrift fiir deutsche Kultur* a zejména peliv redigované

»Preussische Jahrbiicher« a »Grenzbote«. Pidate-li k tomu nkteré listy

studentské a spisy Lagardeovy a jiné, pochopíte, jak dorstající inte-

ligence nmecká se vzdlává . . .

Svj boj proti Berlínu » Dvacáté Století* vede také potíráním Ber-

línské žurnalistiky, jež z veliké ásti bije sice na nacionální a vlaste-

necký buben, jejíž pravé jádro a srdce však slouží docela jiným moc-
nostem tohoto svta. V té píin vzbudila tu rozruch zpráva komise
bursovní, jež na konci minulého roku íšskému snmu byla pedložena.
Ve zpráv té totiž generální konsul a majitel diskontní spolenosti,

p. Russel, lakonicky napsal

:

»ZurnaUstika je dnes v prvé ad živnost, kupecký podnik pro pod-
nikatele žurnálu. « Zpráva p. Russelova mla eliti naknutí »Kreutzzeitungu«,

že » veliká vtšina všech novin tených od zámožného obecenstva* je od
bursy koupena; p. Russel a jeho ústav je v intimním spojení s mini-
strem Miquelem a jinými velikými pány, a proto musila se podati zpráva,

ve které se fakt vlastn nezapírá, ale bursovn vykládá, že vlastenecko-

liberální žurnalistika je »podnik«. T". .



Rozhledy vnitní.

SOCIÁLNÍ OTÁZKA NA SNEMÍCH — NEZAMESTNANCI A JEJICH SOCIÁLN POLITICKÝ VÝ-

ZNAM — VÍDE MÁ SE UITI OD BUDAPEŠTI — POMRNÉ ZASTOUPENÍ PRO MORAVSKÉ
VELKOSTATKÁE — KATOLICKÁ UNIVERSITA NA MORAV — KATOLICKÝ RUCH V PRAZE —
NÁŠ ESKÝ LIBERALISM — PROTI ANALYSI — PROCES » OMLADINY* A BOURGETV
»ŽÁK« — HNUTÍ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH JINDE A U NÁS — — MAŠKARNÍ PEDSTAVENÍ

UHERSKÝCH LIBERÁL.

Na snmích jednotivych zemí rokuje se o zemských potebách,

a tém všude v popedí diskusse stojí bída a nouze, a už se jedná

O upravení plat uitelských neb o pomoci rolníkm. O millionu povo-

leném rolnictvu eským snmem jsme již referovali; na snm haliském
odepsány desetkrát vt-í summy rzných nedoplatkv, a práv tak i na

snm dolnorakouském otázce sociální vnovány mnohé diskusse. Zde

a zejména ve Vídni veliké množství nezamstnanc budí obavy nejen

lidumilv, ale pede vším vlády. Dolní Rakousy mají nyní 2^001.854
obyvatel, a tch je nezamstnaných..IJ.ÓU.OOO, ve Vídni saméJX)0.000—
smutný to obraz hospodáského rozkvtu hlavního msta. Na schzi ne-

zamstnanc ve Vídni podána byla následující data o vzmáhající se bíd.
V r. 1873 v Rakousku jeden chudý byl mezi 724 ob., v r. 188j! již

mezi ()22, v r 181>2 poet je ješt nepíznivjší. V r. 1891 ve Vídni

bylo policií osob bez písteší nalezeno 24.0(IU, r. 1892 již 2r(.(i62,

k tomu 3102 osoby samy se pihlásily, že nemají písteší. Jaký div

tedy. že ve Vídni stoupá cena — koského masa: roku 18íi2 poraženo

bylo ve hlavním mst _18.209 — v Berlín, Vratislavi a Hamburce do-

hromady spostebovalo se o 4869 koní mén.
Veliké íslo nezamstnanc má však netoliko význam hospodáský,

nýbrž také sociáln politický. Není pochybnosti, že z nezamstnanc
plní se ady rzných zloinc. Vzrst zloinnosti o tom dává neklamné
pouení. Obzvlášt také sílí se prostituce.

Vídni dostalo se nedávno z úst panovnických pouení, že má se

uiti od Budapešti. Jedná se o otázku kasárenskou a stavební vbec.
Víde mohla a mla by se vbec všeliemu nauiti, chce-li býti

hlavním mstem íše složené z rozmanitých zemí a národv; pokud
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se spravedlnosti a rovnoprávnosti týká v Dolním Rakousku, jak referu-

jeme v pehledu sociálním, více než poteba panují pomry maarské. —
Oh, valík, valík ! Duší všeho

je, touhou, heslem, cílem dne

a v kolébavých tvorech jeho

je spito msto ohromné ! . . .

Z politických úkaz málo zasluhuje povšimnutí. Je podivno, jak

obzvlášt i na snmích zemí eských pro veliké otázky není místa, — tak

zvykli si již poslanci ve Vídni více se namáhati nežli v Praze a v Brn . . .

Snmy nám samým jsou jaksi již popelkou.

Z Moravy dvojí zprávy jsou zajímavý.

Na snme posl. hr. Belcredi opt, jako již r. 18*)U, hájil svj návrh

na zavedení pomrného zastoupení v kurii velkostatkáské, s úspchem
zatím žádným. Navrhovatel nezapomnl dovolávati se pro návrh svj
koalice, akoli se poád více a více zjevuje, že koalice tí stran je vlastn

nepomrná.
Do éry koaliní dobe by se hodila katolická universita na Mo-

rav, a možná, že tam bude díve nežli v Solnohradsku. Na Morav ka-

tolická strana velmi dobe je vedena v mnohém ohledu; nedivili bychom
se pranic, kdyby arcibiskup dr. Kohn myšlénkou katolické university

opravdov se zabýval.

Ruch katolický i v Praze a v echách pociuje se silnji než díve.

Dkazem toho je založení kolleje Arnošta z Pardubic, podprného to

spolení znaných rozmr, jež netoliko na akademiky, nýbrž nepímo
i na professorstvo a vdu i umní bude míti vliv. V Praze jsou již dv
university, tetí by nemla místa, a proto za daných pomr staí tužší

literární a spolková organisace kruh katolických.

Vi tomuto sousta\nému a ilému postupování klerikalismu náš

eský liberalism dosti tvrd spí. Jakoby nebylo zájmu pro otázky, jež se

pímo nezabývají politikou a národnostním sporem. Vystoupení »Nár.

List « proti analysi literární a vdecké jest smutným mítkem naší

eské svobodomyslnosti. Za takových pomr snad i v Praze postaví

se dv katolické university, jedna pro katolíky a druhá pro liberály.

Proces s t. zv. » Omladinou* chýlí se ke svému konci. Nepedbíha-
jíce závrenému pelíení a pronesení soudu, zstavujeme si vrátiti se

k vci a uiniti pokus, hnutí, jež s jménem » Omladina* je spojeno, po-

chopiti a tenám svým vyložiti. Právnický interes soustedn je hlavn
kolem otázky, byl-li skuten njaký tajný spolek a dopustili-li se

nkteí obžalovaní vtších pestupkv a pímo zloin politických, ze-

jména velezrády. Nám, soudícím podle výpovdí obžalovaných a svdk,
pokud byly uveejovány, není sporno, že tajného spolku politického ne-

bylo ; tím ovšem celé hnutí není mén zajímavo a pro veejné pomry
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naše význano. Obzvlášt zajímavo bude postihnouti, v jaké míe a jakým
zpsobem v celém hnutí spojovalo se psobení literárn-žurnalistické

is asovými smry sociálními a politickými. Není pochybnosti, že »Omla-
'ídina* znamená hnutí literární a hnutí politické; hnutí literární nedá

se však policejn a soudn náležit vystihnouti, by bychom pipustili, že

politický ráz jeho do jisté míry mže býti s dostatek charakterisován

pesným konstatováním fakt. Analyse literárních tendencí tím bude po-

tebnjší, když práv hlavní orgán svobodomyslný tak píke se vyslovil

proti podvratnými smrm literárním, jaké » Vzdlávací bibliotékou* po-

krokovou zahájeny byly vydáním Bourgetova »Žáka«.

Zristavení pednášek na Hradecké technice dokazuje, že v mládeži

akademické všude to ve. To dosvduje i e, kterou na Vídeské uni-

versit o úmrtí Billrotha ml prof. Albert. Také na cizích universitách,

na p. v Itálii a Belgii, studentstvo se povážliv hýbe; k studentstvu n-
meckému v Berlín nedávno nastupující rektor ml e, ve které napo-

mínal k úsilnjší práci vdecké.

Na naší universit udal se nedávno pípad nepíjemn osvtlující

spolkové pomry a proudy v studentstvu eském. Studentstvo v anato-

; mické pracovn nechtlo, aby len »Akad. ten. spolku « sml se úast-

: niti studijních prací. Postup ten není správný a oprávnný, jest však

s to, aby poškodil svobodu a autonomii universitní, jakmile se úadm dává

píina a právo, zasahovati do záležitostí university. Spory spolkové do-

jista mohly by se ešiti mimo universitu.

V Uhrách provozuje se veliká maškaráda. Není pochyby, že boje

pro a proti vládním pedlohám jsou umluveny, alespo to tak vypadá.

Liberalismu hodila se pedlohami o civilním satku kstka, ale te se

mu má vyrvati, a proto vystupují pp. Szapáry a j. z liberální strany a

biskupové poádali katolický sjezd v Budapešti. Ale to všecko dje se

dosti mírn bez obvyklé uherské živosti — a to je nápadné. Ultralibe-

rální pedlohy jsou pežitkem liberaUsmu let dívjších, dnes i Uhry mají

starosti jiné. Civilní satek je proto požadavkem ist theoretickým,

nebo ani uherští židé o valn nestojí. Po obvyklé komedii bude tedy

pochován.

V Praze, 12. února. ^.



Rozhledy zahraninL

RUSKO NMECKA SHODA CELNÍ — POLITIKA MÍRU ->- CISTA A NEISTA POLITIKA: OB-
CHOD S RUSKEM — AGRÁRNÍ POLITIKA VE FRANCII — FRANCOUZSKÝ OBCHOD —
BISMARCK U NMECKÉHO CÍSAE — OPT ARNIM A BISMARCK — MIQUELOVY PLÁNY —
FRANCOUZSKÁ KONVERSE — ANARCHISM A ZAHRANINÍ POLITIKA — BALKÁN — MILAN

PI PRÁCI.

I

Událost nemalou jest nám zaznamenati — Rusko dohodlo se s N-
imeckem na deset let celní smlouvou! Tato celní smlouva má veliký

význam pro politiku zahraniní, kterýžto význam nmecký císa svtu
pln radosti tak okázale komentoval, a má význam pedevším i pro

vniterní rozvoj Ruska, jeho obchodu a prmyslu. Politický efekt netkví

však v tom, že dohodnutí se stalo, nýbrž hlavn v úinku, který deset

let obchodní sousedství míti bude na íši staletými svazky k sob pou-
itanou. Prvý uritý dojem, jejž politický svt ze shody rusko-nmecké

I
má, je, že mír evropský je opt a pevnji zabezpeen. Dojem ten nejlépe

se vidí ve vážných listech francouzských. Tak na p. Temps a pod. jiné

asopisy paížské bez obalu uznávají dosah shody. »Pro bychom se« —
Temps píše — »oddávaH illusím? Podepsání rusko-nmecké obchodní
smlouvy znamená, že ob smlouvající strany znan se sblížily a že

napjetí valn utuchlo. Temps akceptuje politiku míru, již car Alexandr III.

dsledn provádí a doznává, že za týmž íielem stalo se i sblížení Ruska
s Francií. « A není pochyby, politika revanche utrpla opt citelnou po-

rážku — ostatn ve Francii samé tato politika ztrácí poád víc a více

I
pdy. Snad konen i u nás pestane se v naší politice spekulovati na

i
Bh ví jaké zahraniní zápletky. Bylo by na ase. Ješt tyto dny pro-

< bíhala našimi listy úvaha o platnosti eského státního práva, jako by
shoda rusko-francouzská našim státoprávním tužbám byla píznivá Taková
politika doznává smlouvou rusko-nmeckou zaslouženého zklamání.

» Temps « žaloval na » istou pontiku« mezi Ruskem a Francií uka-
zuje, jak málo Francie vyváží do Ruska. Podle toho mítka mezi Ruskem
a Nmeckem politika je velmi neistá, jak dosvdují tyto íslice.

Vývoz Ruska do Dovoz Nmecka
Nmecka do Ruska

1890 522 milí. mk. 183 milí. mk.
1891 578 » » 145 » - >

1892 381 » » 129 »
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íslice ty — (odeteny v nich údaje o zlatu a stíbru) — ukazují

zárove, jak znaná byla celní válka vedená mezi Ruskem a Nmeckem
v posledních dvou letech.

Rusko hlavn vyváží obilí, suroviny a polospracované zboží; dováží

se do Ruska nejvíce polospracovaného zboží a tovar, najm železných.

Roku 1859 Rusko vyváželo jen 77 milí. pud obilí, r. 1888 již 488 milí.

a to nejvíce do Nmecka a do Anglie; z týchž zemí také do Ruska
nejvíce se dováží. Do Ruska mnohem více se dováží ze Spoj. Stát
nežli z Francie, a ovšem i s ínou Rusko má živjší obchod nežli

s Francií. Nejvíce se do Ruska piváží z Nmecka a Anglie.

Podivnou náhodou ve Francii v týž den, kdy se smlouvy rusko-

nmecké podpisovaly, zahájena v parlament akce pro zvýšení cla na
obilí. Tedy agrární politika jako — v Nmecku a z týchže dvod.
Nepomrné stoupání daní a zadlužení zem vyvolává v nejširších vrstvách

obyvatelstva nespokojenost, a proto zavádjí se ochranná cla na dovoz
obilí, aby francouzský rolník se upokojil. Do Francie totiž v posledních

letech se nejvíce dováželo vína a obilí. A tená se podívá na tyto

údaje, pokud jsou již zjištny, aby si o obchodní situaci Francie a její

pomru k Rusku uinil uritjší obraz. (Uvedeny jsou jen hlavní ped-
mty.)

Dovoz do Francie
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1888 1889 1890 1891

million frank
Zboží stižného .... 129 "145 15ó 152

» koženého .... 135 135 140 139

Kže 92 108 112 107

Plátna 87 103 125 133

Zboží kovového, nástroj 71 85 89 89

Sýra, másla 91 112 118 92

Lihovin 65 67 71 75

Cukru 48 68 62 50
Kozí a kožešin .... 63 68 76 79

Luebnin 46 49 50 52

V této dob znanjší francouzský dovoz a vývoz podle zemí byl

tento (v milí. frank)

:

^^^^^ ^ 1888 1889 1890 1891

Anglie 529 538 627 ^89
Belgie . • 419 475 500 4^8-7

Španlska 378 355 354 412
Spojených Stát .... 248 307 317 486
Nmecka . 333 338 351 367
Itálie 181 134 122 124
Indie Britské 188 186 210 250
Argentiny 189 219 210 198

Ruska 248 210 195 212
Alžírská 158 201 208 187

Vývoz do

Anglie 864 996 1026 1013
Belgie 472 571 538 500
Nmecka . 308 342 342 364
Spojených Stát .... 256 273 329 248
Švýcarska 209 230 243 235
Itálie 119 144 150 126
Španlska 172 194 153 181
Argentiny 134 170 103 52
Alžírská 176 179 195 207

Vývoz do Ruska v tch datech ani není udán, protože je tak ne-

/
patrný, jak jsme se již dovdli; Francie do Ruska nevyváží pímo více

'nežli za 12—13 milí. frank.

*

Že se nmecký císa smíil s Bismarckem, lze taktéž pojímati ve

smyslu nové celní politiky. »Nový cours« nechce proti Rusku býti v opo-

sici a proto smíil se i se starým kancléem, jenž posud zdál se býti

hlavním pívržencem politiky rusofilské.



369

K návštv Bismaickov v Berlín pojí se rzné otázky : povolal

Bismarcka císa sám o své ujm nebo v souhlasu s Caprivim? Jaké budou

následky— zmní se »nový cours« ? Trvám, že v dopise z Berlína správn

naznaeny jsou píiny, které vedly císae ke smíru ; Caprivi pece od sa-

mého poátku byl pouhým služebníkem svého pána. Proto již z etiket-

ních dvod mladý panovník ihned po návštv nepestoupí do nové

lodi. »Pokud Bismarck žije, nemže býti ei o pirozeném a uspokojivém

stavu záležitostí díve, nežli když v otázkách rozhodných jeho rada ale-

spo bude požadována a ocenna. Je zstaveno svobodnému rozhodnutí

císaovu, stav ten zpsobiti . . .« Tmito slovy Harden ve svém list formu-

luje otázku, dokazuje zárove, že Bismarck se své strany vždy a pln pa-

matoval na svou royalistickou oddanost a vrnost k zásadám monarchi-

stickým. Harden neíká, že císa se strany své zásad tchto dosti pa-

miliv nebyl
;

jisto je mu však, že Bismarckovi na stará kolena uniforma

nového coursu je tsná.

Pívrženci nového coursu s jistým zadostuinním ukazovati mohou
na obnovený spor Arnima contra Bismarck. Referovali jsme již o sporu;

ale je v novém stadiu. Syn Arnimv totiž tvrdí, že otec nepsal známé

brožurky »Pro nihilo*, pro kteroužto brožurku Arnim otec žalován byl

pro velezrádu a urážku velienstva. Brožurka vyšla r. 1876 v Curychu

na jae, a Arnim syn te tvrdí, že Bismarck již od r. 1876 ví, že Arnim
brožurky nenapsal.

Již r. 1887 vyšla taktéž ve Švýcarsku brožurka od svob. pána Loe,

jenž se zná k autorství spisku »Pro nihilo«
;
pes to úsudek o Arnimu

nebvl zrušen, a v tom pípad by byl založen na kivé písaze knih-

kupeckého pomocníka, jenž v dob procesu písahal, že poznal rukopis

Arnimv. Patrn je tedy v afée ješt všelicos nevyjasnného, a starý

cours zjevuje se ve svtle — krve a železa.

Finanní plán Miquelv se bortí. Zvýšení dan na tabák a na víno

se nepovedlo, jak hned pi prvním tení se ukázalo; pi tom si íšská

vláda utržila i citelnou politickou porážku. Virtemberský ministr prohlásil

se proti dani z vína a dovolával se starých slib z r. 1870, že z vína

nikdy se nebude vybírati da. Miquelovi zbude tedy jen zvýšení daní

kolkových, tak *.e s nouzí náklad na rozmnoženou armádu — v loni

povoleno 75.000 voják — bude kryt.

Ministerstvo Perrierovo ví dobe, že francouzští poplatníci nejsou

v ržové nálad a proto dokroiti chce na kapitalisty, zvyšujíc zárove
pro agrárníky cla na obilí. Provede se konverse znanou sumou pa-

pír za 6789 million frank s 4V'„"/y na 3
'/a? stát zaruuje úrok

3'/.. na 8 let. Tato pímo hromadná konverse má píklad v anglické

konversi, kdy 1470 million frank s 3'V,i na 2^/j"/o bylo redukováno.

Touto svou finanní operací stát ron uspoí 68 milí. frank.

Zajímavo bylo hlasování o.tomto návrhu (16 '1). Návrh vládní pijat

byl i'29 hlasy proti 1 ; avšak socialista Jaurs uinil ihned návrh, aby
výtžku z konverse se upotebilo k ulehení malého rolnictva — návrh

naSe doba i., .-). 24
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pijat velikou vtšinou 403 proti 70; avšak Perrier se vyslovil proti

tomu, žádal dvru a návrh Jaursv revotován 306 hlasy proti 20(3.

Vláda Perrierova stojí pevn, opírajíc se o rozhoení proti anar-

chismu. Vaillant popraven. Nový pumový attentát v kavárn na památku

Vaillanta a jeho pomstní (13/2) sesiluje autoritu vlády. Ani si v Paíži

valn toho nevšímají, že zakázáno provozovati kus Hauptmannv a

Barrsv, hrozby Reinachovy, že znova rozeí bahno panamské, ne-

psobí, ani zvst, že v Africe u Timbuktu francouzský oddíl byl znien,

neroziluje — pozornost obrácena na vnitního nepítele. Ovšem boj

proti anarchismu má pro panující stranu ostrý politicko-sociální osten :

ím to, že práv v republice a za parlamentárního regimu anarchism

slaví své orgie? A co tomu ekne — Rusko, o jehož carovi nedávno

nmecký císa povdl, že by nedvoval nmecké vlá-d, kdyby byla

slabší než parlament. Listy Paížské s patrnou nervosností zaznamená-

vají všecky symptomy provázející nmecko-ruské sblížení; nezapomnly
ani na jídelní lístek vnovaný ruskými plnomocníky jich nmeckým ko-

legm na spoleném obd.

Na Balkán živo. V Bulharsku moc Stambulova zvtšena procesem

proti bratím Ivanovm, kteí odsouzeni pro své pikle proti Stambulovi

a Koburkovi. Kdežto Koburk má postaráno o nástupce, nebo narodil

se mu princ, v sousedním Srbsku novým státním pevratem otázka trnu
pímo se zemi vnucuje. Ubohá zem, jež podléhati musí vlivm Mi-

lanovým !

Ex-král Milan pijel (21/1) do Blehradu, aby synovi pomáhal pi
ústavním pevratu. Již píchod Milanv je protizákonní. Dynastie —
Milan — chce se zbaviti radikální vlády. Není pochybnosti, že radi-

kálové mají mnohé vady a chyby; ale bohužel, že všecky strany v Srbsku

jsou demoralisovány — píklad Milanv nemohl jinak psobiti. Avšak

radikálové mají v lidu vtšinu, a to rozhodnou vtšinu. Skupština je te
složena takto: 134 radikál, 10 napredákv a 1 Hberál. Radikální po-

slanci zastupují rolnictvo; napredáci representují konservativnjší inte-

ligenci, liberálové jsou zbytky starého Milanova úadnictva ve výslužb.

Grui nepovoloval nátlaku královu a tudíž se vzdal svého úadu.
Král sestavil si nové ministerstvo za pedsednictví Simiova ; ministrem

vnitra stal se Nikolaj evi, známý svou eí, kterou ped 3 léty ml pro

Milana; byl propuštn ze své profesury, nyní je ministrem, ovšem už

po tetí, nebo v Srbsku je již kde kdo bu bývalým, nebo nastáva-

jícím ministrem. Skupština ani nevyslechla poslání nové vlády, klub

radikální vydal protest, a podobn asopisectvo píše proti pevratu a Mi-

lanovi, y obecné neshod král poslal poslance dom, skupština má se

sejíti teprve v listopadu.

Pomry v Srbsku jsou velmi povážlivé Listy Vídeské ve službách

Landerbanky mlí o finanním stavu zem; ale je fakt, že vojsko již

3 msíce nedostalo platu.



Rozhledy sociální.

DISKUSE O VŠEOBECNÉ STÁVCE A »RADIKAUSM« — CESKE SCHZE V DOLNÍCH RA-

KOUSÍCH — DLNICKÁ POLITIKA GLADSTONOVA — ANGLICKÝ VLÁDNÍ LIST PRO DL-
NÍKY — POUOVÁNÍ LIDU V ANGLII — SESTÁTNNÍ HOR VE FRANCII — VDECKÁ REVUE
FRANCOUZSKÝCH SOCIALIST — SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE BELGICKÁ A NÁBOŽENSTVÍ —

ESKÝ PROGRAM SOCIÁLNÍ V AMERICE.

Dlnický tisk u nás obírá se piln otázkou všeobecné stávky, o níž

rozhodovati bude únorový sociáln-demokratický sjezd ve Vídni. Píše se

piln pro i proti. Ostré kídlo oekává vymožení všeobecného hlasovacího

práva a osmihodinné pracovní doby jen od všeobecné stávky. Strana

mírnjší, zejména i Adlerova, radí k volb » prostedk pimených
a úelných«. »Arbeiterzeitung« vidí v úelné taktice nejvýhodnjší pro-

stedek proti poloviatosti a netroufalosti, ale nesmí se lidu namlouvati,

že bžeti hlavou proti stn jest jediné radikální politikou. Radikální je

v tom smysle, že se hlava rozbije a již nespraví; ale stna obyejn
zstává státi.

Pro vysvtlení pomru internacionální demokracie k národnosti

pozoruhodno jest všimnouti si, jak se nmecký tisk dlnický ve Vídni

vele ujímá práva eského dlnictva na poádání eských schzí s eskými
referáty v Rakousích. Zde je vidt, kdo je národnostn spravedlivjší

a snášelivjší, zda-li velký kapitalismus i dlnictvo, a vidti také, co lze

oekávati od pipuštní vrstvy dlnické k zákonodárství. Arbeiter-Zeitung

rozepisuje se zvlášt Široce o rozhodnutí íšského soudu v záležitosti

zakázaného eského referátu na schzi v okr. hejtmanství Hietzingu.

List poukazuje na nerovné mítko : v English Clubu a ve Clubu Francais

smí se mluviti anglicky a francouzsky, a úad neprotestuje, a ei ty

nejsou v rakouském soustátí »landesiiblich«. Však eští dlníci nesmjí na
své schzi mluviti esky ! Veškeré vídeské dlnictvo s celou energií prý

se o to postará, aby eskému dlnictvu zabezpeena byla možnost eských
schzí ústavním právem zaruených.

/ Gladstonova vláda zavádí v ohromných vojenských dílnách anglických

povinný osmihodinový pracovní den, a to beze zmenšení nynjší mzdy.

Zástupce vlády pednesl v parlament pro to mnoho dvod. Vc musí

psobiti i na soukromé podnikatele, což v Anglii, kde není posud zá-

24*
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konného obmezení pracovního dne muž, jest zvlášt významno. Nemén
osvdí a již osvduje se nová praxe anglické vlády v továrním in-

spektorátu. Inspektory jmenován totiž vtší poet dlník a dv dlnice.

Úspch v odstraování vad továrních jest prý již nyní patrný.

Vláda vydává pro dlníky msíník »Labour Gazette« ; na 24 až

i3tí stranách velikého formátu, dlník za penny dovídá se o stavu dlnictvu

v Anglii a celém svt. List úmysln pomíjí názory theoretické a zejména

politiku, jakožto »pouhé názory«, podávaje za to úplný pehled všech

fakt, jež dlníka dovedou zajímati, tedy pedevším zprávy o trhu pra-

covním, o dlnickém zákonodárství atd.

Zmiujeme se také o organisaci v pouování lidu v Anglii. Deva-

desát universitních professor z Londýna, Oxfordu, Cambridge atd. rozjíždí

se po všech mstech a koná chudším tídám, zejména dlnictvu veejn
pouné a vzdlávací pednášky. Výhody s obou stran se chválí. Lid se

rychle a vcn pouuje, a uenci seznamují se s lidem a jeho potebami.
Pednášky se valn navštvují, a vše dje se bez dozoru vlády. (U nás

manifestuje se stejná snaha Pednáškovým spolkem. Bohužel není ani

tento spolek dost podporován.)

Návrh na sestátnní hor objevil se opt ve Francii. Radikální

poslanci podali ve francouzské snmovn návrh zákona, dle nhož mže
stát za jistých podmínek, na p. po více než dvoumsíní stávce, držiteli

odebrati doly. Koncesionái vyplatí se prmrný istý výnos posledních

pti let. Stát vede pak další provozování sám anebo udlí je spolenostem
i dlnickým organisacím. Koncesse nesmí trvati déle 25 let, tíže se

udlí a snadnji se odníiná. Pracovní doba 8 hodin se podmiuje.

Návrh francouzský nemá toho dosahu jako angUcký. *) Kdežto
Anglie uznává (mimo zlato a stíbro) soukromé vlastnictví k dolm,
náleží ve Francii podobn jako u nás vrchní disposice státu, jenž udílí

horní koncese za jisté dávky. Ve Francii, kde tudíž doly právn ne-

souvisí s vlastnictvím pozemku, znamená proto sestátnní hor jen pi-
tužení výhradné disposice státu, tedy stížení koncese dolovací , event.

odntí koncese té, a sice obé v zájmu sociáln-politickém. Za Francií

mohou jíti Belgie, Holand, Španly atd., kde všude platí více mén právo

I francouzské. Otázka sestátnní hor projde asi Evropou co nevidt.

;V AngUi, kde vc ta má význam dalekosáhlý, petásá se otázka tato

všeobecn, a oekává se od sestátnní hor vzrst národního blahobytu.

Ve Francii socialisté, podobn jako ped tím v Nmecku, organisují

se vdecky, a sice slouží vdecké kritice asopis »L'Ére nouvelle«, revue

msíní. Revue založena na Širších základech, obírá se na p. také

umním velmi piln. Stanovisko je, pojímati djiny osvty materialisticky

a hospodásky.

Belgická sociální demokracie nepijala na vánoním kongresu
v Brusselu do svého programu boj proti náboženství a církvi — tedy

souhlasn s nmeckými socialisty. Strana sociáln-demokratická je prý
stranou politickou a oekonomickou, zaruuje prý absolutní volnost mínní

*) Viz Naše Doba . 3, str. 211.
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a jeho projevu a tudíž musí každému dopáti právo na jeho osobní ná-

boženství.

I' Americe organisovala se eská sociální demokracie v Clevelandu.

Hodlá pracovati »pro nepromlitelná práva všech lidí na život, na

svobodu a na vyhledávání blaha«. V provolání se praví, že zavládla

nyní prmyslová válka a rozvrat sociální, nevdomost a bída zotrouje

lid. Program eské a ostatní sociální demokracie v Americe : zkrácení

pracovní doby dle pokroku výroby, sestátnní všech dopravních pro-

stedk, vyvlastnní místních drah a pívoz, vodáren, plynáren a všeho

od obce koncesionovaného prmyslu pomocí obce, monopol státu na

vydávání penz, ochrana národního bohatství (les, vod atd.), volné uží-

vání vynález po náležité odmn vynálezce státem, progresivní da
z píjm a daí ddická s ušetením malého dchodu, bezplatná škola

s podporami dítek, nucená organisace emesel a živností, lid mjž právo

navrhovati a zamítati zákony pomocí referenda, zavedení výkonné rady

místo praesidentství, rozšíení samosprávy, všeobecné tajné rovné hlaso-

vací právo bez rozdílu pohlaví, volba veejných úedník a odvolatelnost

jich, bezplatná ochrana právní, zrušení trestu smrti atd.

V. Ch.



úvahy a kritiky.

J. S. Machar, Tristium Vindobona. I—XX. 1889— 1892.

Podzimní sonety psány na podzim 1892.

Než nám udleno slovo o Tristium, doslýcháme zatím, že tenástvo

samo po knize piln se poptává a kupuje ji ; redaktoi nám svují, že se

jim od uritého asu hrnou »macharovské sonety* básník mladší generace,

a zatím již se také ozvaly tém všechny asopisy; jsou až na dva plny

chvály — což by jist mnoho neznamenalo, kdyby v nich nebylo zárove
tak mnoho obsažného eeno. Zásluha náleží opt jen básním, že vy-

bavily tolik pedstav a myšlének.

Zbývá nám tedy málo nového íci. Nás zajímají nkteré subtilní

vztahy básní mezi sebou a pomr básníka ke tenástvu, ono psycho-

logické chvní, které se vznáší mezi ádkami knihy a onmi tisíci

oí tená. — —
Mluví-li se o Tristium, asto slyšíme slova disposice knihy; já pro

totéž ml formulaci jinou, a sice pozadí básníkovy duše, a konen našel

jsem tetí u autora samého a nejlepší; epická neviditelná ni, na které

jsou jednotlivé ásti a jednotlivé hasne navleeny. Díve stailo spiso-

vatelm íci o hrdinovi: jest dobrý, krásný, duchaplný, vy jste byli

nuceni vit, ale krásu, duchaplnost a dobrotu jste nevidli. Nyní jsme

mnohem dále s umleckými prostedky, a Machar i v tom je moderním.

Nevykládá: já realista, já radikál, já — — on prost vylíí jednotlivé

pocity, dojmy, apercu na jednu ni navléká ; z pozadí duše básníkovy

ítí se jednotlivé výbuchy, jednotlivé výkiky. Vidíte dvojí proces: kterak

v básníku se zobrazuje zevní svt, vidíte to ve form umlecké a zároveí

kterak každý z tch dojm ukládá se v jeden velký, celistvý názor. Jste

svdky, diváky a tou pomalou prací ostrých úder jste pesvdováni
více než nejzvunjšími theoriemi.

Tomu dkují básn svj úspch a zárove svou sílu vzntlivou.

Jeden píklad z mnohých: srovnejte jen úinek básn »Na Kahlenhergti«-

a oné s temi hvzdikami » Ty staré pergameny « . . . Jak jsou zdánliv

vzdáleny! Osud náš pikován k mstu, které rytmem valíku se spíjí,

jako odaliska svj život hýí.
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je šperky poseta, jichž zái mihotavou

zít možno, kam až zrak staí,

a jednu ruku má složenou pod hlavou

a druhou v Dunaji smáí

;

a co nás k ní pojí?

ne jazyk, snahy ne, ne sláva tvá, tvé hoe,
ne úcta, ne píze laskavá —

A nyní vedle položte ádky z citované básn, které z ní zstanou
majetkem a bohatstvím každého z nás

:

Jsi tady

a žiješ,

chceš volný jít k pedu
tím právem, že zde jsi,

že žiješ a že chceš.

Jaký tu zdánlivý skok a jak pec obojí souvisí: tu naše pravá cena

a tam osud náŠ. Odpovídá ten pomr našemu právu? Neklade si tuto

otázku každý tená, když byl knihu bedliv proetl a dojem z ní v sob
sbírá? A než k otázce této, básníkem vnucené, dojde, nepotká na cest
hnv nad malichernostmi našeho veejného života, nezastkví se tu mezitím

v ostrém svtle boj modrých a bílých, malomocné hledy a oekávání
spásy z východu a západu, všechna možná fraseologie zbytená a pe-
žilá? A po té pouti nevynikne tím silnji to posilující:

chceš volný jít k pedu
tím právem, že zde jsi,

že žiješ a že chceš?

Rádi bychom však docela indiskretn odhrnuli záclonu Macharova
atelieru a dívali se na tahy jeho šttce, odkoukali techniku. Jedním
z nejúinnjších prostedk jeho jest ironie, kterou mluví tu osteji onde
mírnji. To, výsledek ducha, který pijímá a rozdává v boji rány, ale

zachovává si, by i rann, stálé vdomí své síly, osobitosti a ceny, má
neobyejný úinek. Formulka by tedy znla jednoduše, snad takto : pi-
ostete péra svá v jemnou i ostrou ironii? Anebo takto: mjte ducha,

který, istší a vyšší nad okolí, vám dovolí luxus ironie.

eklo se také, že Víde na básníka mocn psobila. Jako by ne

!

Ale nesmí se myslit, že nové prostedí zpsobilo básn. Nikoliv, pro-

stedí, v kterém básník žije, nemá žádné zásluhy o umleckou zdailost

básní, nýbrž onen jistý a uritý pohled, všem neobyejným duchm
spolený, který rázem zachytí všechny význané rysy pedmtu, figury,

dje. Kdyby v Praze žil, psal by básn stejné vehemence a téhož alarmu —
jen sujet byl by jiný.

Proítám opt a opt malou knížku Tristium, a zdá se mi, že autor

nic nového v ní nepovdl; snad stm a stm tená též tak se zdá —
dnes, když knížku peetli. Zdá se mi to tak, — ale povím, jak se mi pi
tení dalo. Slyšel jsem silný sbor hlas, a jeden mezi nimi jakoby mj byl.
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ie mj nikdy nebyl tak silný, uritý; tam ten akord v samot jsem kdys

slyšel vzdálen znít; jiný zase hlas podoben byl hlasu pítele, ale nebyl

mi tak píbuzný, jak jej nyní slyším ... a opt jeden ton, který mi
kdys vyznl z hluného shromáždní . . . Ano, ano celá ada neuritých
reminiscencí na neurtté hlasy se vzbuzuje pi tení básní. Le z tchto
slyšíte nikoliv neurité, nepochopené tony, ale mocný souzvuk, poznáváte

hlas svj, ale jasný, hlas druha svého, ale jasný a vašemu píbuzný, zde

všechny prvky velikého spoleenského cítní jsou spojeny v jednu epopej.

A zpv ten vás sbližuje s druhem a s druhými, bol jeho jest bolem

vaším, cítíme, že všichni jsme jednou bolestí tlaeni, spojuje všechny

myslící jednotlivce v jednu utlaenou obec a spolenost. Autor tedy ne-

povdl nic nového:' V tomto je asový, je národní význam Tristium.

V Tristium není nic nového pro — Machara. Jak jinak mám vy-

sloviti fakt, jenž se mi vnucuje, srovnávám-li obsah Tristium se sbírkami

básní dívjšími, a zejména hned s prvou, s Confiteor. To, co vybuchlo

v Tristium, v básníkovi ve od samého poátku. »Nad djinami* a »Dva
pohby« v Confiteor jasn již ukazují, co básníkem v samých poátcích
lomcovalo ; v Tristium jistý celek myšlenkový vyzrál uritji a konkrétnji.

Jako když se díváš na chodce v dáli a poínáš naped jen hádati, kdo
to je, až poád uritji a uritji jej poznáváš a konen poznáš, tak

i Machar v Tristium se ti jeví uritjším, proto že je ti blíž. Pišel

až k tob samému . . .

Ale Tristium nemže býti poslední slovo na této dráze. Blíž k nám
už nemže pijíti Machar a proto mu nezbude, než podívati se do nás

až do tch útrob, sestoupiti do té prohlubn moderní eské duše
které jsou to poslední duševní síly, jež dovedly nás k tomu životu, jenž

vylíen je v Tristium ?

f Macharovi od poátku piznávána samostatnost, žárlivá a úzkostlivá,

která prý sáhla radji k ostrému slovu, jen aby obrat neznl starým zp-
sobem. Tato podízená okolnost, nkolik neobvyklých ve verši slov,

svedla mnohé k výtce cynismu. Dnes vidíme, že v jeho básních není

žádného cynismu ; že ona samostatnost nebyla ve form, le v myšlení

a to nebylo a není cynické. Kdo pln je tak upímné hokosti — ten

není cynik.

Machar není také pesimistou — ml pouze odvahu v sonetech
a ostatních sbírkách podívati se životu pímo v tvá a strhnout s nho
masku a cár pokrytecký. Básník, zdá se, je tu i tam nepohodlný svou
oteveností ; bude ješt nepohodlnjší, až po nm a s ním, zejména
v mladších adách, ozývati se budou stále a stále silnjší hlasy: pry
s tmi pohádkami ped námi, pohádkami za námi, se vším, co mezi nimi
je otelého a neuspokojujícího, co vše jen falešným spánkem uspává,
neposiluje a znovu vždy nutí, jako alkoholiky, omamovat se starými
ilusemi, starými pedsudky.

Za tou nespokojeností je mocná touha k životu:

jen ne ty loue rozhárané

!

Kéž vzplanou nkde pochodn

!
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Necha pijde doba píští, ta divá a hrozná, proud neobsáhlý,

jenž tokem svým neodvratným vysmívá se všem theoriím a theoretikm,

nech pijde, a rádi ji pozdravíme, teba s pozdravem gladiatora na

rtech . . . Snad to jako pesimism vypadá, ale za tím, jako vlk na íhané,

stojí houževnatá touha po žití, po napjetí sil, ponoení v život jako

v proud letní eky, kde svaly siln a zdrav pracují, vpíjet život jako

teplý vzduch letního dne plnými ústy a všemi póry. Kdo tuto touhu má,

tím silnji na doléhají a vlastní naše poklesky, a cizí útisk, a soumrak
doby — ale pesimistou není.

Nedávno dokonce pro Podzimní Sonety na Macharovi diagnosovárt —
nihilism. Divíme se velice, že k diagnose té dospl vydavatel Bourgetova

»Žáka«. Už bychom se nedivili, kdyby policie i v naší literatue a vd
provedla domácí prohlídku —

Jaké to jen štstí,

že lze nám bylo slovo vynalézti,

jež neznali ti prostí naši ddi . . .

Dnes literární kritika o cynismu, pesimismu a nihilismu musí míti

jasnjší a propracovanjší pojmy. Pravda — básník sám svedl kritiky,

nadepsav jednomu sonetu »nihilistický« ; avšak obsah sonetu není

nihilism, nýbrž skepse a to skepse docela zvláštní, jak vidti z toho, že

hned úvodem cituje se výrok Sokratv, jehož pece ješt nikdo nepokládal

za nihilistu, ba ani za skeptika. Nihilista nemá creda

:

Národe mj,
a to i ono,

v každé té boulivé zmn
vím já v zdravý tvj koen !

—
Nihilista, ba ani skeptik a pesimista nekonil by, jak Machar koní své

smutné poslání:

Bu zdráva otino ! Vem poslední mj list

— ne jako omluvu, já ped tebou jsem cist —
jak pozdrav prostinký, v njž Jsem zas sebe klad.

... .lá na t vzpomínám, mn po tob se stýská

a mám t z celé duše rád!

Podzimní Sonety jsou jakoby pokraováním, a doplují Tristium;
vždy i asov vznikly v stejné dob v duši básníkov Mnohé, co v Tri-

stium výslovn se pronáší zejména pro pomry eské, zde v Sonetech
povdno je s platností všeobecnjší, obsáhlejší. Snad se píliš nemýlím,
povím-li, že na p. v » Sonetu o minulosti « vysloveno je tém všecko,

co eeno v Tristium v básních nkolikerých. Ba povím i to, že

v Sonetech mnohé povdno je práv tak dobe a nemén pkn — ba
pknji. Arci že v Tristium mluví se, abych tak ekl, podrobnji, mluví
a hímá se k otázkám asovým, denním, a proto mají ten zvláštní pvab,
obzvlášt když si vzpomenu, jak o týchž vcech veliká vtšina našich

poet píše již — akademicky. Proto vyskytla se k vli Macharovi theorie
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o jeho poesii politické naproti dívjší a bžné poesii » vlastenecké*.

Rozdíl v té píin je nepopiratelný. Je to rozdíl mladé a starší generace.

Srovnejte jen na p., jak i Vrchlický v Zlomcích epopeje píše ke »Korun
Sv. Václava* a jak Machar v Tristium píše o »Korun svatováclavské*;

jaký to rozdíl let 1886 a 1893. Rozdíl v nazírání již v nadpisech se

jeví — tam korun Sv. Václava tu jen korun svatováclavské.

Abychom se vrátili k Podzimním Sonetm — snad ten starý Gothe
pece jen ml trochu pravdy se svým výrokem o písni politické? Pje-li

Machar:

Jsem ve všem atom doby svojí.

Co jí ve, ve též hrudí mojí,

co v hrudi mé, tím verše zní.

Chvílemi kinu bíd její,

chvílemi se jí hoce smji
a vždycky, vždycky trpím s ní . . .

Z té vroucnosti souhlasíme s ním, a proto nemusíme výslovn w-
kládati, že nehlásíme se k heslu 1'art pour art, jestliže Podzimní Sonetv

jsou nám bezmála milejší, nežli Tristium.

Vytknu nkolik aesthetických poznámek, vda dobe, že mnohý
a mnohý pilný tená Tristium se proto snad bude i horšit, ale Machar
to jist snese.

Hned tetí báse »Na Kahlenbergu« dala mi podnt k tomuto roz-

jímání. Zazdálo se mi totiž, že se Víde nemže pirovnávat »žen luz-

ných vnad«, že s Kahlenbergu msto oím se nemže jeviti jako odaliska,

rozložená na koberci. Avšak etl jsem dále, že »mlha prsvitná se kol

ní vine, toí jak lehký, prsvitný musselin«, a dále že ten musselin »p-
vabnou ženu zde kreje«, i ekl jsem si, v tom pípad, že nad mstem
se vznáší mlha, oko básnící poddati se mže myšlénce. Ale — piznávám
se — pi podrobnjší a podrobnjší analysi byl jsem poád znepokojován

tím svým konfliktem oka a myšlénky. Pi tom však básníkovo vzpomínání

Samsona oživilo ve mn obrazy, jimiž mohutní starozákonní proroci-

básníci malovali Jerusalem, a zejména hned mne napadlo volání IzaiáŠovo :

Jakt nevstkou uinno to msto vrné, vzpomnl jsem, jak msta
v Plái Jeremiášov pirovnávají se ku vdov, dcei, pann. I ekl jsem

si, že i »Na Kahlenbergu* básník má vlastn vidni, zpsobené pohledem

na cizí msto . . . Tím jsem se upokojil

Za to vede se mi js analysi he v znamenitém » Epitafu XIX.

vku«. Naše století se tu hned ze samého poátku personifikuje: ne-

získala by báse, kdyby personifikace provedena byla dslednji a jednot-

nji? Kladu prost otázku a pipouštím z pedu, že požadavek mj je

ponkud neskromný. Ale po soudu mém vadí, když se mluví o dcku
toho a toho uritého otce a když se mu hned za kmotra dává » Velká

Revoluce* ; tu-li dále, že tu velkou ženu pokrytecký hoch dýkou za-

vraždil a tu-li tak názorný popis, jak jí svou dlouhou dýku vetkl mezi

žebra, »Velká Revoluce*, mi trochu vadí. (Machar sám má ob za-

átení písmena veliká !) Vadí mi — když jsem už zaal, tož to do-

povím — dále, že podobn nejednotn obrazy poetické stídají se zejména
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s politickou skuteností — nemohlo by na p. to hejno velikých a malých
stát a ti velicí a malí potentáti jinak býti zobrazeni, tím více, že po-

íná se pkn obrazn »hejnem«? (Intimní psychologie snad by správn
»hejno« associovala s pedchozí »klecí« a vidla i v tom nedokonený
obraz.) A stejn i v ostatním tu i tam obraz byl by satie lépe posloužil.

Na konci pak nad ložem umírajícího nestála by »doba«, ale opt
osoba, které se hodí epitheta : ohromný vzrst, thotná, šeptající atd.

V »Theorii« nevím si pomoci s tím proudem asu. Básník sám
nemá veliké úcty k té ctihodné prý metafoe, ale dost na tom, užívá jí.

Tedy proud asu: co chvíli teme, že nese lidstvo na svém hbet —
tedy obraz jiný, z proudu víícího stává se njaký ohromný tvor : odkud
vzali se pak ti uenci, kteí mu pedpisují, kterým žlábkem se bráti?

A neslyšíme pak na konec apostrofovati as jedním z jeho dtí, »jež ty

jsi stvoil a jež i pozeš«? Tak stvoil i ty uence a professory a celé

to lidstvo : je provedeni tch velkolepých obraz asu dosti souhlasné?

A ješt nkolik myšlének, jež se mi pi tení vnucovaly. Prosím,

všimnte si tchto verš z » Prvních dojm« :

Vše jako u nás. U nás? . . . Kde to?

Jak podivn to zachví v ráz

!

Vždy trávil jsem tam ješt léto —
v tu stranu mže být to as ! . . .

tu a opt tu, tu nahlas, a poád mám jaksi v uších tu po-

slední ádku; zejména to slvko »as« mne irituje. Pro? Nevím — ale

tte tu sloku a eknte, nevadí-li vám to také? Není to snad od toho,

že je to slvko tak neobsažné a že vám tou svou neobsažností napadne,

když jste od samého poátku básn slyšeli a vidli rýmující slova ob-

sažná : v skonu — ton, vyhnanství — mstem chví, za dnem — chlad-

nem, ospale — zoufale. Šedou — pedou, na líci — ulici, mihnou —
tíhnou, zaveném — tžkým snem, kde to — léto, ráz — as . . ,

Skuten bych rád slyšel úsudek jiných, není-li tu pouhá njaká
osobní idiosynkrasie. (Srovnejte s tím, jak psobí rým »V parlament «

:

asi — hlasy.) Zdá se vbec, že u Machara slvka jako na p. : »kýs«
astji a zbyten se vyskytují; "v Podzimních Sonetech v »Sonet
sarkastickém* teme:

Po letech jednou (optimista pl),

vyoe lovk me kýs zrezavlý . .

zde slvko: »kýs« je trvám zbytené, a proto se sluch o n obráží. Za tou

píležitostí povím také, že verše zbyten jsou tu i tam hyzdny slovem

:

pár ve smyslu: nkolik teba hned v témž sonete: — Ó, za pár rok atd.

Z jiného dvodu v » Korun svatováclavské* bodá mne slvko: cis'

ve verši

:

Na nutili t jenom na ís' skrán,
jež o t vbec ani nestály?

Trvám, že tu vadí mi opt neuritost v souvislosti velmi urité a ba-

revn syté. Nemohlo by prost odpadnouti ?
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A ješt jednu takovou poznámku. Týká se »Intermezza«. V prvém

odstavci veršovém líí se záchvat beznadjnosti ; na to pak líí se opané
vzpružení takto:

A pak zas pec jen lovk povstane:

To je dát život zahmít : ne a ne

!

Kam's v klid — a klid je vždycky roven rovu.

Mn zdá se, že toto vzpružení není dosti názorn zobrazeno : slovo

»povstane« je mdlé; nejen jako kontrast proti mohutnjšímu popisu

pedchozímu (tesknost zachvacuje, beznadjnost chví hrudí), nýbrž je

bledé vedle »zahmní* života.

Básník je výtvarný umlec: my obyejní lidé z tch slov a slovíek

lepíme si pravidelné cihly, a z tch cihel stavíme si své domy a solidní

i nesolidní inžáky, jak kdo umí; ale básníci nám z téže hláskové látky

stvoují záné paláce, nebetyné dómy, milé chaloupky — — a k tomu
nestaí ty naše cihly, k tomu je potebí kvádr, sošek, trámoví a všeho

toho, eho práv i mn k dokonení mého pirovnání se nedostává.

Avšak — bez mála bych nedopovdl : Podzimní Sonety jsou velmi

pkné, jsou obsažné, a zejména pkn je provedena jejich podzimnost,

vnjší i vniterní, ten podzimek svta i ducha. /^. 2. + M.

Mecenáš. Povídka od Bohdana Kammského (1888). Nákladem Šimáko-
vým v Praze 181)3. (Kabinetní knihovny svazek LXIV.)

V knížce poutá pedevším dokumentárn vylíený stav staré ma-
líské akademie, pokud bývala v druhém pate Klementina, nad univer-

•- sitní bibliotékou : cop, tísnní každé samostatné snahy po reform, mo-
! dernosti, vzletu, vn tytéž ohmatané antiky ; veselá cháska alcademikv,

bujné produkce za zády professorv, asté srážky s nimi; smutné skla-

mání z peceovaného talentu, z chudoby a bídy . . .

Jádro dje je v milostném románku vzntlivého ostýchavce, chu-

dého malíského akademika s krásnou osielou dcerou po malíi, je-

jímžto mecenášem neoekávan a na krátko stane se jeho mecenáš, až

z toho mladý umlec žalem a hanbou zhyne.

Mecenáš autorv je vlastn niema. Okázale podporuje mladé ta-

lenty, ale v soukromí vydatn koistí z jejich nadání a tajn svádí jim

nevsty nebo ženy. A pec je vážen jako bohatý, svobodný továrník, jako

píjemný spoleník, lovk vzdlaný, zpsobv ušlechtilých: spolenost

se mu koí A proti nmu zase lidé, kteí sice schátrali vnjškem i mravem,
asto bez záviny nebo tragickým shlukem okolností, ale srdce mají dobré

a mysl poctivou, jako na p. »íilosof« Ouada: spolenost se jim

vyhýbá ...

/ Kaminský pohlíží na Prahu okem malíovým : Petín, Hradany,
moe domv se zámeckých schodv, hladina Vltavská, šum na Píko-
pech, osvtlená Prah^ veer, šedá Praha ve dne — to jsou jeho oblí-

bené pohledy, jak jsme je poznali už z jeho veršv.
.linak je melancholik, jak také už povdly jiné jeho knížky. » Divné,

krásné chvíle (praví na str. 15— 17), kde lovk bez obda, bez krej-
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caru, hladov a nemaje na jedinkou cigaretu byl hrd mniti s kterým-

koliv boháem, a jenom svým nadšením a svým talentem a fantasií svou

sám sob zdál se býti souroden duchm nejvtším. — To nadšení, ta

dvra v sebe, když zaíná býti nevrnou: — jaké potom hrozné, zoufalé

probuzení, a hrozné strašlivé sklamání ve všem, ve všem. Když uprchnou

první ržové sny o sláv, o jmén, pro nž zahodil lovk všechno

štstí jiné, klid svj a svých milých, a když probuzen skuteností, sám

a mdlý potácí se stízlivým životem, který je hrozným a vysilujícím zá-

pasem za existenci ze dne ke dni — truchlivým zápasem, kde je tak

málo štstí a málo toho. o opel by se k'esající duch a kde tak zou-

fale málo zbude ze snv o sláv a nesmrtelnosti. — lovk záhy pozná,

jak strašn rychle se zapomíná ... co je v té vav kolem jméno, které

se nkolikráte zamihne! Jaká nesmrtelnost, když denn se mžeš pe-
svditi, jak v divoké honb za ním stále novým zapadají jména, knihy,

obrazy, o nichž mluvívalo se s nadšením, aby za chvíli se prost za-

pomnlo.* Smutek tchto zhynulých, zapomenutých talentv zní z »Me-

cenáše---.

Vypravování Kaminského je gentlemansky klidné. Tony a barvy

tlumí nejen autorova melancholie, nýbrž i dobrý vkus a úspornost um-
lecká, .

Wi. Smoleúski, Przewrót umys}'owy w Polsce wieku XVIII. Studya

historiczne. Kraków. Petersburg ISUl.

K. Waliszewski. Polska i Europa w drugiej potowie XVIII. wieku.

Wstep do historyi ruchu politycznego w téj epoce. Kraków. 1890.

Poslední doby »Rzeczy pospolitéj Polskiej« jsou stále pedmtem
etných prací historických. Jest tu zajímavé a mnohostranné thema nejen

pro historiky polské, ale i ruské a nmecké, ponkud i pro francouzské.

Pi tom zcela pirozen dere se do popedí otázka, jaká byla pravá

a vlastní píina, i spíše píiny pádu státu Polského. V rzných do-

bách odpovídalo se k ní rzn. »Žaden ustep z dziejów Polski nie zna-

lazí tyle i tak szczegóiowych prac, jak dzieje jej rozbiorów. Nigdzie tež

tak silnie nie uwydatnia sie ten przeiom w metodzie i wynikach, który

u nas nastapil po úpadku szkoly Lelewelowskiej w nowszej historycznej

pracy. « *) Odpov starší škoiy polských historik všeobecn nyní pova-

žuje se za nedostatenou. Jest však otázka, pokud správná jest odpov
školy novjší, kterou representuje hlavn dílo Bobrzyského, a která do-

chází uznání zejména se strany historikv ruských (Karjev). A od dob
Lelewelových v historiografii polské velký pokrok se stal, jest pece ješt

pole historie polské velmi málo zbadáno, a nkteré názory Bobrzyského
jsou více mén aprioristické. Na uspokojující odpov budeme ješt

dlouho ekati. V posledních letech lze konstatovati jakousi odchylku od
píliš snad pessimistických názor stoupenc Bobrzyského. Historická

badání, hlavn o 18. století, zdají se docházeti k resultatm pro národ

polský píznivjším. Míníme tu hlavn 4svazkové dílo T. Korzona,

') M . Bobrzyski, Dzieje \v zarysie. Kraków 189(3 II. str. 307. Vyd. 3.
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Wewn^trzne dzieje Polski za Stanisawa Augusta ze stanowiska ekono-

micznego a administracyjnego. Kraków. 1882—1886. Nicmén Korzon
zachovává v soud svém jistou reservu. Naproti tomu na stanovisku roz-

hodn optimistickém stojí Waliszewski. Smoleski zdá se také holdovati

optimismu, avšak v hájení jeho jest nesmlý. Jak práce Korzonova, tak

Waliszewského a Smoleského jsou pípravné práce k dkladným dji-

nám posledních dob íše Polské, každá týká se jiného oboru. Spis Wa-
liszewského však jest vlastn teprve úvodem do podobné práce pí-
pravné; chceme se o nm zmíniti pro jeho nápadn odchylné stanovisko.

Spis Smoleského není úpln nový ; autor sebral tu, sestavil a do-

plnil adu lánkv, jež již po více let uveejoval v rzných asopisech
polských (hl. ve Varšavském Ateneu) pod rznými tituly. Obsah na-

znauje sám autor v úvod ; chce ve spise svém pedstaviti : »vymao-
vání se spolenosti z pod porunictví smru theologického, vydobývání
práva obanského rozumu, ovládnutého vírou . . . Studia naše« — praví

autor dále — »zahrnují jediné pemnu pojmuv filosofických. Zjevy no-

vých smr duševního života hledali jsme ve škole, v církvi, ve spolcích,

v písemnictví, v práv, zkoumali jsme, pokud pokrok vešel v praktický

život a v jakých vrstvách spoleenských potkával se s odporem « (str. I.).

Hledání a zkoumání to založeno jest na velmi hojném materiálu tišt-

ném a rukopisném. Spis celý v celku jest uspoádán chronologicky,

látka rozdlena jest v 10 ástí. Autor poíná od století 17. a koní
dobou konfederace Targovické. V I. ásti snaží se charakterisovati vk
17. Duch theologický proniká všecky pomry. S. uvádí etné píklady
pehnané orthodoxie, jež se pojí se zaslepeným lpním na »zlaté vol-

nosti «. To vidí se zejména u » historikv « té doby. Pohromy státní

jsou tresty za híchy, ale pes to Bh má v Polácích obzvláštní

zalíbení pro jich neobyejnou zbožnost. Kochowski píše: »Když Bh
s nebe na snmy a snmíky, na vojenské výpravy, na vladaení a

'-všecky naše kroky patí, velice se tší a rekreuje* (str. 13). Dle Ma-
chaisowicze Kristus a svatí obzvlášt rádi v Polsce pebývají a ji chrání

i udržují v pravé víe a zlaté volnosti. Na západ nový ruch emanci-

paní a vdecký poíná již ve vku 17., ale do Polska první jeho vý-

stelky dostávají se teprve v polovici 18. stol. Odtud poíná vlastn ba-

dání Smoleského. První pionéi nové vdy a filosofie jsou piaristé

(Stan. Konarski, zakladatel kollegia nobilium ve Varšav, a Ant. Wisz-

niewski). Za nimi jdou jesuité, s poátku jich odprci. Vábí obecenstvo

a zvlášt drobnou šlechtu efektními pokusy fysikálními. V kollegiu no-

bilium vzdlává se vtšina pozdjších vdc reform státních. V »roz-

mluvách«, které tam piaristé poádají, obsažen jest již skoro celý pro-

gram reformy. Pes svou píze k novovkému proudu, pes šíení spis
encyklopedistv a racionalistv (zvi. peklady jich) zstávají na pd
orthodoxní. Mimo jich psobení dostavuje se skepticism v mladší generaci

vyšší šlechty. ást V. vnuje S. svobodnému zednáství. *) Dležitý
krok ku pedu stal se zesvtštním školství po zrušení ádu jesuit-

ského — komise edukaní. Jejímu psobení vnuje velmij dkladnou

-'=) Spracoval již ped S. jes. Zaleski.
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(co do materiálu) ást VII. Po r. 1780 ím dále vzrstá ruch ve pro-

spch projektu uvalení daní na duchovenstvo a ástené sekularisace

statkv duchovenských a klášter. Svobodomyslný ruch vrcholí v po-

slední tvrti li:<. stol. V té dob vyskytl se první polský historik, který

toho jména zasluhuje — Naruszewicz. Publicistika, o níž jedná S. v ásti

IX., slouží rozvoji nových proud; representují ji hlavn dosti etné již

asopisy.

S. snesl ve svém spisu sílu fakt, jež svdí o skuteném a slib-

ném pokroku. tená byl by naklonn pidati se k mínní autorovu,

jež vyslovuje v titule své knihy, že stal se »przewrót«, kdyby se tomu
neprotivilo na druhé stran množství faktv, které to popírají (ást VI.

a X.). Zstala-li stední šlechta a obyvatelstvo v celku ruchem novo-

vkým nedotknuto, vládl-li tam, jako díve, ne-li více, fanatism a neto-

lerance (konfederace Barská), pak mže nastati velká pochybnost, zda

pokrok onen byl již úplnou zmnou v duševním život. Pokrok tu sku-

ten byl, ale hlavn v nejvyšších vrstvách polské spolenosti, na kterou

zajisté psobila nemálo móda francouzská. S. sám cituje asopis »Mo-
nitor« : »To osobliwsza, že mi^dzy panami i maj^tniejszemi wi^cej jest

ludzi uczonych, niž mi^dzy szlachtq., która prawie wszystka jest tak

nieuczona i prosta, iž mieszczanie pospolici se\, przetartsi, niž ona« (str. 363).

Referuje S, také stesk asopis na to, že se málo te. asopisy zani-

kají z nedostatku pedplatitel. Duchovenstvo jest nevzdlané. Proti ko-

misi edukaní v obecenstvu, zvlášt šlecht, panuje nechu a roste opo-

sice. Nedostatek vzdlan3'ch profesor. Stední Šlechta nechce dtí svých

posílati do Škol veejných z obavy ped haeresí, vychovává je privátn,

plní školy reakcionáských eholí, jež »apostolují« proti škole svtské;

hojné školy pokoutní. Snahy šlechty o vzkíšení ádu jesuitského a po-

dobných píklad více. Zajisté pi nejmenším zvolil autor pro spis svj
titul nevhodný. Krom toho titulu nelze se dobrati v celé knize pevn
zformulovaného soudu autorova o tom boji mezi starým poádkem a no-

vým proudem. Závrek ku konci spisu jest pouhou reasumcí. Nemá-li

autor sám odvahy svj soud podati, jest tenái mnohem tíže celkový

soud si uiniti. Podle rozliných známek jest optimistický. Avšak spis

jest málo spracován, postrádá pragmatismu. Snad proto, že pda badání

S-ého jest ješt velmi málo probadána; ale pece, myslíme, mohl s tím

cenným a zajímavým materiálem uiniti více, než se stalo. Vtší díl spisu

jsou citace pramenv, vlastní slova autorova jsou po vtšin píliš gene-

ralisované abstrakce neb reasumce materiálu. Methoda analytická se

autorovi neosvdila. Spis jest zajisté dílem neobyejné píle, ale iní dojem
práce povrchní. Pes vady své však stojí za dkladné protení.

Práci Waliszewského máme již ve '2. vydání. Vyšla r. 1892 pod ti-

tulem »Z dziejów XVIII. wieku«, ale obsah zstal nezmnn. Autor W.
jest spisovatel pomrn mladý, ale velmi známý svými odchýlenými ná-

zory, které vyvolaly nejednu nepíznivou mu kritiku; ukázalo se, že

nejsou ty názory dostaten odvodnny (na pr. ve spise Potoccy i Czar-

toryscy. 1888.). V poslední dob pracuje o vnitních djinách Polsky

v poslední dob její existence. Spis nynjší má býti, jak autor praví, úvo-

dem do djin politického ruchu té doby, ale hlavním cílem jeho, pi
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prvním aspo vydání, bylo, vyjasniti neporozumní, jež existuje mezi

ním a vtšinou polských histoiikv. Opakuje tu více mén názory, známé
již ze spis pedešlých, ale hledí je dkladnji než díve odvodniti.

Odtud má spis, zvlášt na poátku, ráz polemický. Novjší historiografii

polskou má za pesimistickou. Sám blíží se znan k názorm školy

starší, a snaží se nalézti jakousi stední cestu mezi obma, jak to na-

znail již ve spise shora uvedeném mínním, že pravda historická jest

asi v prostedku mezi optimismem a pessimismem (!). Dle W-ého no-

vjší škola historická není na dobré cest, držíc se po výtce názorv
historik nmeckých a ruských, kteí by rádi všecku vinu svalili na Po-

láky samé. Že ne v institucích, ne v pomrech spoleenských hledati

jest píinu pádu Polsky, hledí W. dokázati srovnáním s pomry jiných

souasných státi evropských; nejvíce podobnosti s Polskou vidí v Anglii,

kde na p. »Bill of Settlement* (z r. 1701) pipomíná polská »pacta

conventa«. Spis W-ského sepsán jest s velikou znalostí vcí, pedpokládá
známost nejnovjších resultatv historického studia, jehož literaturu zná

dosti dkladn; jak ukazuje pipojená bibliografie dl použitých, jest jich

pes 400 — anglických, francouzských, ruských a polských. W. jeví

bystrý smysl pozorovací, ale leckde zdá se, že pehání. Než vizme n-
které z jeho názorv.

Prvá ást spisu (» Starý poádek «) týká se srovnání doby ped
ruchem reformatorským; v 2. (»Ruch reforraatorsko-revoluní«) W. pehlíží

ruch ten hlavn ve Francii a v Angli a pozoruje jeho vlivy na Polsko.

Na poátku 1. ásti vykládá a odvoduje své názory o píinách úpadku
Polsky. Polské instituce státní nejsou nic abnormálního, výjimeného
v Evrop, ježto není v státech evropských žádné jednotvárnosti, každý

má své instituce rozlin historickým rozvojem promnné. Naopak polské

ády v podstat jsou tytéž, jako v Evrop. Snm polský úpln se po-

dobá anglickému. Moc krále polského lze srovnati s mocí krále angli-

ckého a císae v íši. Rousseau neradí Polákm ku zmn státních insti-

tucí, ale ku zmenšení území atd. Píinu úpadku hledati jest dle W-ého
na samém dn národní bytosti polské, která reform nepodléhá v ná-

rodním duchu, »w genjuszu, temperamencie moralnym narodu« (str. 111',

ale vedle toho nemén v odvké nepíznivé situaci národu i státu. Co se

prvního týe, mli Poláci od jakživa pirozen mkký charakter. Odtud
plyne vlastní pizpsobení spolených s Evropou forem konstituních.

V Evrop vládne zásada pohanská: íinis rerum rex in regno, v Polsku

kesanská: rex servus reipublicae. Poláci vbec povahou jsou více ke-
sany než katolíky. Neznají macchiavelismu, íše Polská nechce se šíiti,

a zvtšuje-li se, dje se to jen dobrou vlí sousedv, ne výboji. Národ
nikdy nehodil se k emeslu rytískému; šlechta rolnií a snmuje. Válka

vede se v Polsce mnohem mírnji než jinde. Ve spolenosti polské vládne

velká skrupulosnost, »k vli skrupulu morálnímu snášíme tyranství men-
šiny* (str. 90). Zámry absolutistické panovníkv se nedaí. Klí záhad
polské historie dle Wal-ého hledati jest dále hlavn v postavení mst.
V 14. a 15. stol. msta polská kvetou, v 2. pol. 15. vku náhle upa-

dají — píiny toho jsou pád Carihradu, opanování ernomoí od Ta-
tarv, objevení Ameriky, vbec nepíznivá zmna v geografickém položení.
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V Ii. veku šlechta zniila msta na dobro, ale tato bez boje vzdala se jí

na milost a nemilost.

Nebylo vbec dostateného antagonismu mezi šlechtou a msty;
proto také Jagellovci neuznali za dobré opíti se na mstech. Scházel

paralelní rozvoj všech ástí polského organismu státního
;
polská konsti-

tuce nemla nikdy základu anglické — velkého kapitálu. Dále petásá
W. polské instituce státní. Nesprávný jest názor, že Poláci byli politicky

nezralí; byli spíše politicky jednostranní, v jednom smru Evropu daleko

pedešli, v ostatních zstali daleko pozadu. Ne zákony, ale politická

praxe byla špatná. Konstituní stanovisko krále polského jest velmi silné,

nic nemže se díti bez nho, bez jeho svolení, ale v praxi jest král bez

moci; nejvíce vadí mu ddinost úadv.

Liberum veto (otiarny koziei) není píinou anarchie ; ta má zídlo

v abnormálním pomru mezi snmem centrálním a snmíky. Lib. v. jest

jen jedna forma nejkrajnjší decentralisace ; nabývá moci z nedostatku

vtšiny na snmu; kde tato jest, tratí ono sílu. (Snmy z roku 1703
a 1723.) Jednotlivci, kteí vystupují se svým »nie poz\valam«, odvolávají

se na interesy všeobecné, ne partikulární. Nevadil by Polsce ani ne-

dostatek diplomacie, té nemá ani Anglie. Chyba byla, že mnoho jedno-

tlivc dlalo politiku na svou pst. Vojenské pomry polské rovnají se

pomrm anglickým a íšsko-nmeckým. Anarchie polská není píinou
rozdlení státu — ale sousedé, kteí ji udržují. Ne Polsko, ale Anglie

platí v 18. vku za klassický píklad anarchie ; za Anglií jde Švédsko,

pak teprve Polsko. Walpole pomohl Anglii korupcí, avšak ten prostedek

jest v Polsku bez úinku. » Kdyby íkoliv peníze, tebas ruské, byly

mohly dokázati jen polovici toho, co peníze Walpolovy, historie naše

byla by vzala jiný obrat« (str. 225). Polsce scházel také Pitt. Anglie

mla lepšího souseda v dob své anarchie než Polska, jež má ti, z nichž

2 velmi znamenité. I v Prusku po úmrtí Fridricha II. rozklad. »Cala

wszelako Europa jest chorá w téj epoce.« (str. 287.)

Následuje v celé Evrop doba nevyhnutelných politických reorm.
W. rozeznává smry lllosoticko-politický a sociáln-ekonomický. V tomto

ruchu »celý decentralistický smr našeho politického života dokal se

nejúplnjšího ospravedlnní* (str. 404). Theorie Rousseauova jest »co

do litery teoryq. naszych paktów — konwentów« (str. 404). Polsko má
vliv na západ. K tomu dle Waliszewského velice pispl spis Leszczy-
ského »Glos wolny«, peložený záhy do franiny. V Polsku dle W. jest

reformaní ruch pouze politického smru. Reforma spoleenská »bankro-

tuje«. Reforma politická má pipravenu pdu. V theorii zstávají ideály

volnosti, ale v praxi vidí se nemožnost jich trvání; to oportunisni

v Polsku v té dob velmi rozšíený. Reformy západní jsou píliš theo-

retické, v Polsce od r. 1764—91 mají ráz praktický Jako vbec, tak

i v ruchu tomto má pevahu privátní iniciativa. Samého krále iniciativa

jest toho rázu. Co se ruchu revoluního týe, dlí W. státy evropské

ve -1 skupiny. Polsko se Švédskem patí do skupiny stát s revolucí

konsekventní, pokrokovou a umírnnou. Revoluce polská jest více aristo-

kratická.

naSe doba i., 5. 25
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W. znal nkteré lánky Smoleského. Zajímavo jest sledovati, v em
se rozcházejí. Sm. vidí »prze\vrót« ze smru theologického ve filosofický,

tvrdí, že proud filosofický nemá v Polsku »racy(j bytu« (str. 351), že

pevrat stal se toliko ve smru politickém, »Mow4, postaw^ i giestami

naáladujemy Paryžan, duchem zostajemy sami sobq ... w^ przes^dach

i uprzedzieniach naszych, ale i w przywiq.zaniu do przewodnich i jasných

idei naszego žy\vota« (str. 521). Poláci jsou dle Waliszewského eklektiky,

zstávají v jáde samostatnými, svými pi vlivu cizích živl. Co do

smru politického živly konservativní, které paralysují úsilí éry revoluní

(v Polsku od 1764) a piinily se do zniení konstituce 3. máje —
nemají pevahy v dob snmu 41etého. To chce W. pozdji dokázati.

Podali jsme ponkud obšírnjší výtah ze spisu Waliszewského, jsouce

si vdomi nedostatenosti sil svých k náležitému ocenní a posouzení

jeho. Tolik, lze íci, že jest to velmi pkný úvod do vnitních djin

polských 18. stol., pes to, že psán jest slohem dosti tžkopádným. Pes
jeho vývody nesdílíme jeho optimistického stanoviska; z toho, co nám
dosud autor povdl, zdá se, že pád Polsky byl neodvratitelný.

{% B.)

JleHopa Broprepa h po;i,CTBeHHbie e ciojjceTH bI) napo/^HOH noaaiii

eBponeíicKOH h pyccKOíí. Hacjit^OBaHie H. CoaoHOBiiya. Bapinasa
iyy3, VII -f- 251. (Lenora Biirgerova a píbuzné jí látky v národní

poesii evropské a ruské. Studie J. Sozonovie. Varšava 1803.)

/ Znamenitý literární historik ruský A. N. Veselovskij pronesl první

; ohledn látek epických dležitou zásadu, že národní epos každého národa

jest nevyhnuteln mezinárodní. Zásada tato platí nejen pro epos boha-

týrské, nýbrž i pro drobnjší písn výpravné, jež balladami neb romancemi
slují. ím bedlivji pehlížíme prostonárodní ballady neb romance ná-

rodv evropských, tím více nabýváme pesvdení, že látky tvoící osnovu

jejich jsou vtším dílem mezinárodní, v Evrop vbec rozšíené. Pod-

. statný rozdíl mezi balladami slovanskými, germánskými, anglickými,

.romancemi románskými a písnmi novoeckými atd. nezáleží tedy v látkách,

nýbrž ve form poetické, v kterou jsou vtleny. Nejlepším toho dokladem

jest látka balladická, kterou Biirger vzdlal ve své »Lenoe«. Znamenitá

ballada Brgerova nejen horliv byla pekládána a napodobována, nýbrž

zpsobila také, že hned po vydání jejím sbírány byly sujety podobné
v národní tradici evropské. S poátku všímáno si ovšem jen variant
germánských a anglických, teprve pojednáním WoUnerovým (v Archivu

fr slav. Philologie VI. 239—269) obrácena pozornost také k variantm
slovanským a novoeckým, a hranice zkoumání pošinuty se severu na
jih a odtud na východ a západ. Poet variant stále vzrstal, a ježto

doklady rozptýleny byly po rznu, uznávána všeobecn poteba, roz^

metané varianty sebrati a systematicky uspoádati. Tomuto úkolu vnován
je zajímavý spis Sozonovie, který již díve (Varšav. Univers. Izvstija

1890, . 1— 3.) pedmtem tímto se zabýval. Sozonovi ve spise výše

jmenovaném obral si za úkol uriti nejdíve podmínky, pi kterých po
jeho mínní vznik sujetu samého byl možný, po té ukázati rzné formy
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jeho vzdlání se stálým zetelem ku genetickému spojení variant. Pede-
vším dokazuje na základ povr a skazek, že po názoru plynoucím

z hluboké devnosti a zrcadlícím se jak v tradici starovké tak i novjší

svt mrtvých nebyl oddlen neproniknutelnou propastí od svta živých,

naopak že nacházel se v mravním i hmotném spojení. Vedle této víry

mrtví byli schopni pociovati se strany vnjšího svta radost i žal, vstá-

vati z mohyl a z rzných podnt jeviti se mezi živými. Jednou z hlavních

píin, nutkajících mrtvé z hrobu, jsou slzy a neutišitelný náek pro

j
mrtvého. Víra, že slzy nedají mrtvému v hrob pokoje, jest tém vše-

i
lidská, jak písemné památky a dosavadní názory lidu vyjádené v skaz-

" kách a písních dotvrzují. Na tomto podklad mohly pak povstati písn
a skazky, shodné s Biirgerovou Lenorou. Písn a skazky tohoto druhu

Sozonovi rozdluje vhodn ve dv skupiny : o ženichu-umrlci a o bratru-

umrlci. Ke skupin první patí podání staroecké o Protesilaovi a Lao-

damii, verse germánské, anglické, keltské, románské, cikánské, maarské,
litevské a slovanské, vyjímajíc písn srbské a bulharské. K skupin druhé

adí se písn srbské, bulharské, albánské a novoecké.
Sozonovi užil sice velikého potu variant, avšak pi rozptýlenosti

materiálu nelze se diviti, že nkteré doklady zstaly mu neznámy; tak

na p. k versím germánským nalézti možno jiné ješt doklady u War-
rens-ové (Schwedische VolksHeder n. 44, Schottische Volkslieder n. 2,

srv. str. 189—195), k slovinským u Rutara (Slovenska zemlja. Ljubljana

1892. III—2), k srbským u Nikolie (Srpske arodne pesme. U Novom
Sadu 1888, . 72) atd. Rozdlení variant ve dv hlavní skupiny jest

zajisté správné, avšak vedle toho mohly býti v skupin první o ženichu-

umrlci od ostatních versí oddleny a ráznji charakterisovány verse slo-

vanské, které svým zakonením od variant ostatních znan se liší.

Na rozdíl tento již Wollner právem upozornil. Za to schvalovati teba,

že Sozonovi nenásledoval svých pedchdc a nepokoušel se o od-

vození skupiny jedné ze skupiny druhé. Na njaký pomr podadnosti
obou skupin mysliti není možno a jednu z druhé odvoditi nikomu se

asi nepodaí. Ob skupiny mají sice základní ideu spolenou, ale pro-

vedení jest u obou samostatné a svérázné. Po mínní Sozonoviove zakládá

se celá skupina první o ženichu-umrlci na klassické báji o Protesilaovi

a Laodamii, která dostala se v stedovku v literaturu západoevropskou

a odtud vnikla v lid, kdež rozmanit jsouc zmnna až dosud se za-

chovala. S mínním tímto nemohu se spáteliti, nebo pvodní látka

o ženichu-umrlci jest tak všelidská a v povrách lidu hluboce založená,

že neteba na njaké sthování její národ od národa pomýšleti. Tím
ovšem není vylouena možnost vzájemného vlivu a psobení jednch
versí na druhé. Co se pak vzájemného vztahu versí skupiny druhé

o bratru-umrlci týe, Sozonovi dokazuje, že pvodní písn o bratru-

umrlci vznikly u Srbv, od nichž pejali je Bulhai, a z Bulhar pešly
jednak k Albáncm, jednak k ekm, a to bezpochyby v rzných dobách
a rznými cestami. Také v této vci nemohu pisvditi výkladm Sozo-

noviovym. Hlavní rozdíl mezi versí eckou, albánskou a bulharskou se

strany jedné a mezi versí srbskou se strany druhé záleží patrn v tom,

že ve versi oné pední úloha pidlena je matce, v této seste. Je-li

25*
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hlavní píinou, pro mrtvý nenalézaje pokoje vstává z hrobu, plá
a náek pozstalého, jak z národního podání Sozonovi dokazuje, pak

by priorita píslušela písním eckým ; slzy matiny jsou v prvé ad
zpsobilé vyvolati mrtvého syna z hrobu. Tomu zdá se nasvdovati také

ta okolnost, že bulharská verse rozhodn stojí blíže písním eckým
než srbským. Kdyby srbská verse byla pvodní, tžko bychom si pi
známé závislosti písní bulharských na srbských vysvtlili tak tsné
pimknutí písní bulharských k eckým. Podobá se tedy pravd, že srbská

verse povstala dle vzoru ecké, a to prostednictvím písní bulharských.

Téhož mínní z jiných zase píin jsou i uenci etí Politis a Destunis

Doufejme, že pkný spis Sozonoviv bude pohnutkou k dalším pelivým
studiím o pedmtu tomto, jimiž se táto zajímavá otázka literární konen
rozhodne. ^_ Máchal.

O bohatýrském epose slovanském. Pojednává Dr. J. Máchal. ást
první: Pehled látek o bohatýrském epose slovanském. V Praze l<>i)4.

Nákladem spisovatelovým, str. 240.

Ve » struném úvod literárním « konstatuje se, že národní epos roz-

kvetl jen u jihoslovanských národ i u Rus; o epose národním
u ostatních slovanských národ mluviti nelze. Sestavují se pak historické

i bibliografické zprávy o epice jihoslovanské, pak velkoruské i na konec

o maloruských dvímách, i podává se struný pehled studia hlavn velko-

ruské epiky. Podle látky samé rozpadá se kniha ve dv hlavní ásti

:

epice jihoslovanské i epice velkoruské; epiku srbskou, chorvatskou

i bulharskou pojal spis. pod jedno záhlaví. Písn epické opt rozdlil

spis. podle »obsahu mythického, báchorkového a legendového*. Spisovatel

písn jednotlivé sestavil, roztídil, látky jednotlivé do detail rozbírá

a uvozuje peetné parallely z pohádek národ slovanských a též sou-

sedních národ neslovanských ; místy i pozdji uvozuje takové parallely.

V ostatní ásti spisu, o epice jihoslovanské historické události opvující,

jakož i o epice velkoruské vede si spisovatel více jako referent, vypravuje

obsah jednotlivých písní i pipojuje zprávu o jich výkladu se strany slo-

vanských i cizích badatel, tu ondy více mén in parenthesi s vlastním

mínním o sporných otázkách. O »bohatýrském epose« u Maloi-us
nelze vlastn mluviti, než jen o » historických a kratších písních vý-

pravných*, tedy o epice odchylné od epiky jihoslovanské a velkoruské.

Nicmén v 3. hlav svého spisu podal spis. pehled látek maloruských
dum. Dodatkem pak na str. 2;:)1—234 pipojil spis. pehled ili spíše

seznam látek a) v epice polské, lužické a eskoslovenské, b) ve výprav-

ných písních slovinských spracovaných; uvozují se k jednotlivým látkám

etné parallely, hlavn nmecké. Struný tento nárys iní nás dychtivými

po dokonalém rozboru; na tchto 4 stranách sestaven k nmu bohatý

materiál. — Spis. vyniká obdivuhodnou setlostí ; co mu zstalo ne-

známo ze slovanské literatury lidovdné, dá se spoísti na prstech.

1 z ostatní nmecké i francouzské literatury velmi mnoho vyerpal.

Patrno, jak spis. zdokonalil svá studia od svého » Nákresu slovanského-

bájesloví«.
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Spisovatel vydal spis vlastním nákladem. To jest vc za dnešních

pomr u nás dosti obyejná, a sotva by již vzbuzovala živjší pozornost.

;
Ale p. dr. J. Máchal jest lenem -— tebas jen dopisujícím — naší

i akademie a nicmén neml nadje, že spis jeho se pijme od akademie,

í kteráž dosavadní jeho vdeckou práci vyznamenala, zvolivši ho za svého

lena. Za normálních pomr pijímají se v akademiích práce i do-

pisujících jen len — a podléhají censue — brevi manu (v. Pfitz-

maier ve vídeské akademii) ; u nás len se dokonce obává nco ped-
kládati své akademii, a chce-li v eské vd pracovati, odhodlá se

k velkým obtem materielním ! ! Kdo vhání eský vdecký dorost tilo-

loíiický do nmeckých žurnál, ne-li tetí tída eské akademie?

Deutsch-bohmische juridische Terminologie. Nemecko-ceské názvo-

sloví právnické. Von y. Neas, k. k. Bezirksrichter. Brno, Winiker
is:i;;. ix. 22(>.

Je to jakési nové vydání terminologie právnické, kterou l>87 sesta-

vilo » nkolik len eského vrchního soudu zemského « : ale ovšem da-

leko úplnjší a jednotnjší. Spisovatel, jak podrobné vykládá v ped-
mluv, dal si práci, aby hledl zvlášt synonymiky a fraseologie, aby rzné
významy nmecké svnonymní také rzn pekládal: ve slovesech ídil se

zvlášt výborným tetím Nydáním Bartošovy skladby a jeho novou ruko-

/vtí -— a tak knížka tato jest cenným obohacením naší literatury slov-

' níkové a zárove vhodnou pírunicí našim právníkm. Pée o jazyk

jeví se v nkterých heslech víc fraseologických než právnických : beftnden,

Bli hiiten, bleibeit, blitzschnell, atd. ; svdomit hledno jazyka staršího

a taktéž peliv užito prací pedchozích. Že se ovšem naskytnou i drob-

nosti, kde bv grammatik ne docela pisvdil, rozumí se samo sebou:

tak na str. IV. radji by ml spisovatel betvegliche Sache vc pohybná

než movitá : ale grammatik, ídící se heslem parta tueri, zajisté zastane

se slova movitý : vždy pohybuý má jinou nuanci významu a substanti-

vum movitost nemžeme peložiti pohybnost; peklad Raritdt vzácnina

zavání trochu purismem — taktéž Reclame — rozchvátá ; taktéž se nepo-

dobá Rang— stav : zde snad peklad hodnost již zdomácnl : von hohem
Range není u nás muž vysokého stavu, nýbrž vysoké hodnosti, taktéž

reglenient má již zdomácnlý peklad ád (dle toho reglementmássig—
ádné) a ne pravidla, pedpisy; tak by. shledal filolog podobných pa-

brk víc. Ale sbírati tyto drobnosti bylo by nevhodné, když máme tolik

pedností, k nimž mžeme ukázati. ^^ „, ,,
V. rlajmans.



ZPRÁVY.
* Minulého roku zmizely v Paíži poslední zbytky staré Sorbonny,

díla to Roberta Sorbona a Richelieua, a v nkolika letech na místech

tch bude se vypínati budova nová, nádherná, svdící o svrchované péi,

již vnuje republika francouzská školství svému tak utšen zkvétajícímu

práv v dob pítomné. Prvá ást nové budovy zasvcena byla již pi
minulé svtové výstav Paížské. Zasloužilý více-rektor akademie Paížské

p. Gréard vydal zajímavý spis, nadepsaný Nos adietix á la vieille Sorbonn
(v Paíži u Hachettea 1893). Spisovatel, jenž sám léta v budov té za-

smušilé a pece pvabuplné bydlil, jenž s takým zdarem a vrozenou hor-

livostí stojí v ele Paížského školství, byl nad jiné povolán, aby na-

kreslil nám živý obraz Sorbonny Paížské i vylíil djiny její — v nichž

zrcadlí se djinný vývoj vzdlanosti evropské viibec — od nepatrných po-

átk, kdy Robert Sorbon vnoval zde skrovnou koUej za bydlišt chu-

dým studentm, až na doby naše, vzpomínaje pi tom osud jejích slav-

ných i as smutných.

1
Robert Sorbon, kanovník kostela Paížského za doby sv. Ludvíka,

zaídil kollej svou za útoišt uitelm i studentm nemajetným, jichž

stav u srovnání s tmi, kdo nkterému ádu klášternímu náleželi, byl

žalostný. V nedlouhé dob však ústav tento nabyl povsti nad jiné

chvalné, a jména jeho souznan užíváno o fakult theologické, jejíž

vlastn jen souástí Sorbonna pvodn byla. Spis velmi byste a jasn
charakterisuje ducha, jenž v rzných dobách zavládl ve zdech Sor-

bonnských : autonomie naprostá zajištna byla Sorbonn hned na poátku,
ježto byla dílem soukromé iniciativy a nepodléhala dozoru státu ni

knžstva. Tato samostatnost a duch self-governmentu zpsobily práv,
že korporace tato po celé vky tšila se tak neomezené autorit. Ze v-
decké disputace asto nejen slovy a hbitostí dialektickou byly rozhodo-

vány, nýbrž i nadávkami, spíláním, ba i ranami, bylo v duchu asu ne-

pokojného a rychle vzntlivého. Vždy však zstala Sorbonna místem,

kde horliv vdecky bylo pracováno a odkud vzdlanost šíila se po Evrop
celé Roku 1G27 Richelieu, oceuje dležitý význam této instituce, na-

ídil rekonstrukci budov k ní patících dle plán architekta Lemercier-a,

jež potrvala v nezmnné podob až na dny naše. Tím však i svoboda
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a stedovká autonomie Sorbonny vihled klesala, a závislost její na

moci státní rostla, ba za vlády Bourbonské Sorbonna druhdy hrdá sklo-

nila šíji svou k naprosté poslušnosti, »censuit oboediendum«, stala se

asto orgánem moci vládní a sloužila jí svou vdou i svým umním.
Slavnosti Sorbonské, zvlášt veejná hájení thesí doktorských (soute-

nances) klesly za této doby na hluná pedstavení, jež dával dvr krá-

lovský svým hostm, a pi nichž nebohý doktorand asto 12 — 14 hodin

musil odpovídati k všemožným námitkám, jež libovolný píchozí mohl
initi. Zajímav popisuje Gréard spory náboženské v 18 stol., fanatismus

a nesnášelivost, s níž Sorbonna stavla se na stranu orthodoxie cír-

kevní proti vzrstajícímu racionalismu a na proskripní listinu zapsala

»Emila« Rousseauova. A pece, tvrdí Gréard, i v Sorbonnu v polovin
minulého vku vnikaly myšlénky nové, a z ad len jejích vyšli nkteí
pívrženci encyklopedie. Dekretem ze dne 5. ledna 1792 vzala Sorbonna
v odvké podob za své. I budova její málem byla by zmizela s po-

vrchu zemského. R. 1801 z této svatyn theologie stal se stánek umní.
Více nežli 100 rodin socha, malí a ezbá nalezlo tam bydlišt a

krásný chrám Richeliev pemnn na ohromný atelier. R. 1821 teprve

Sorbonna vnována zase pvodnímu svému úelu: školství; nejen však

fakulta theologická, nýbrž i fakulty literární a vdecká byly tam umí-

stny. Širší obecenstvo poíná se hrnouti do síní jejích a naslouchá tam
výkladu muž, jako byli Cousin, Villemain a Guizot. Po pevratu stát-

ním omezena volnost vyuování, a teprve za nynjší republiky nový duch

a utšený rozkvt oživil omšené zdi Sorbonny, jež v krátce v nové po-

dob bude jednou z nejkrásnjších architektonických památek Paíže.

Kniha Gréardova poskytuje adu zajímavých jednotlivostí a psána je

nejen s dkladností svdomitého historika, nýbrž i plynným slohem ducha-

plného essavisty.

* O djinách stedního školství anglického málo dosud bylo napsáno.

Potebné práce pípravné, jako pro školství nmecké s úspchem doko-

nalým podnikl Paulsen, pro anglické školy vykonány nejsou. Práce je tu

ovšem tím nesnazší, že stední školy anglické nemají jednotné organi-

sace, lišíce se velice na vzájem od sebe, a každá z nich vykazuje se

zvláštními djinami. A pece Anglii dlužno zváti mateskou zemí školství

evropského vbec — z Anglie pišel Alcuin, první organisátor školství

franckého za dob Karla Vehkého. Cenným píspvkem k soustavným

djinám anglického školství dlužno však zváti spis Ath. Zimmermanna
S. J., vyšlý pod názvem Englands oeffentliche Schnlen fon der Refornia-

tion bis zur Gegenwart ve Freiburce. Za doby Jindicha VIII. školství

anglické vbec, a zvlášt studia klassická znan poklesla. Optný, ut-

šený rozkvt nastal za Eduarda VI., a zvlášt za vlády královny Alžbty,

kdy v létech lóó8— 1602 Školy stední ve znaném potu byly zízeny.

V dob té i v širších kruzích obanstva anglického poalo se jeviti

hlubší porozumní potebám veejného Školství, obce a zámožní jednot-

livci hojn pispívali na jich zakládání. Mnohé školy díve zrušené, jako
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v Penrithu, Tamworthu, Fevershamu a j. byly tehdy optn zízeny. Kniha

však nemá tendence výhradn historické, mnohá pozorování jsou v ní

obsažena o pítomném stavu anglických škol vbec.

* Návrh zemského výboru, upravující platy uitelské, byl v školské

komisi ponkud pozmnn. Podáváme zde zmny pijaté i eským sn-
mem dne 12. února, doplujíce takto lánek pedmtu vnovaný.

Podle dehnitivního ustanovení pro Školy obecné jsou ve III. tíd
obce s 4— 10.000 obyv., ve II. s 10—30.000 a k tomu: Libe, Nusle,

Pankrác, Košíe, Karl. Vary, Teplice, Sanov, Mariánské a Františkovv

Lázn; v I. tíd jsou tedy obce nad 30.000 obyv. a Praha s Karlínem,

Smíchovem, Vinohrady, Žižkovem. Táž ustanovení platí pro obdobné
tídy Škol mšanských.

Funkní pídavky ustanoveny pro obecné školy takto : za 1 tídu
80, za 2 tídu 100, za 3 t. 125, za 4 tr. 150, za 5 t, 200 zl. Na
mšanských školách obnáší tento pídavek 200 zl. ; s 6 tídami anebo
s obecní školou mén než 5tídní obdrží 250 zl., s více než (> tídami
anebo s obecní školou ptitídní 300 zl.

Poduitelé na obecných školách s vysvdením dosplosti mají

3G() zl.

Uitelkám povoleno šest kvinkvenálek.

Vdov dostává se odbytné : ^/^ roního služného, když- nebožtík

nedosloužil pátého, '/.^ když nedosloužil desátého roku.

* Literární realism hledá se ve svých pvodech v minulém, v XVII.,

v XVI. století — ve XII , a konen dostali jsme se do doby Neronovy.

Alespo tvrdí se v revue de Tlnstruction publique en Belgique sv. 3G
(panem Thomas-em), že do románu uvedl realism Petronins. Zbytené
hádky o slova — prvého realistu nikdo nemže konstatovati, nebo rea-

lism je asi tak starý jako literatura: ovšem mnily se jeho zpsoby
a formy.

* Co stály podzimní manévry loské, vypoítává »Militár-Polit.

Korresp.« : manévr tch úastnilo se všech evropských vojsk .1,200.000

muž; vystílelo se (ÍO milí. nábojv, a náklad na tuto válku v míru
obnášel 200 million zlatých A pak že naše doba fin de sicle není

obtivá

!

Nové Zprávy, asopis vnovaný otázkám národohospodáským,
sociáln-politickým, živnostensko-právním a technologickým, jako orgán

Jednoty k povzbuzení prmyslu v echách a Vývozního spolku pro
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echy, Moravu a Slezsko poal dne 31. ledna 1894 vycházeti nákladem

Eduarda Beau fota v Praze. »Koré Zprávy^ doporuují se hned prvním

íslem, jehož zajímavý obsah hojn informuje. List bude . patrn dbáti

nejvíce o zájmy živnostenstva, jež mže zde býti pouováno o všem, co

k povznesení jeho síly a váhy slouží." V prvním ísle nalézáme vele

psaný program pracovní, lánek dra. Karla Viškovského o živnostenské

oprávnnosti stavební dle zákona ze dne 2G. prosince 1893 . 193,

pouný lánek Fr. Rosslera o elektrickém pevádní síly a jeho výhod
pro maloživnostníky, lánek o novém návrhu zákona patentového a zá-

kona o vzorcích užitných, lánek o povznesení emesel v Praze a okolí

a etné menší zprávy národohospodáské, sociálnpolitické a živnostenské,

pak zprávy vývozní a vstníky. Listu tohoto je u nás velmi potebí,

zvlášt hledí-li se ke slabým národohospodáským zprávám našich denních

list. »Xoié Zprúiyf vycházejí vždy 15. a posledního v msíci.

* O postavení ženy v Americe cenné pouení poskytuje spis C. dc-

Variguy-ho, pod názvem La Fennne aiix états tiiits ped nedávném v Pa-

íži vyšlý. Spisovatel z ovzduší doby, ve které tvoila se nynjší veliká

republika americká, vysvtluje význané postavení, které žena ame-
rická ve spolenosti souasné zaujala, i všechny typické vlastnosti,

jimiž nad svou družku z kontinentu evropského vyniká. Žena stala

se v Americe v míe mnohem vtší svéprávnou a samostatnou družkou

mužovou, osvojivši si zápasem tužším o existenci v pomrech teprve

se utváejících, kdy tolik pekážek bylo jí pekonávati, znanou ener-

gii a sebevdomou nezávislost. Takto dobyla si vtší vážnosti a zaujala

záhv rovnocenné postavení po boku mužov — ba v nkterých oborech

nelze dnes nevidti její pevahy. Spis líí nám velmi poutav postavení

ženy v rzných pomrech spoleenských, v život rodinném i veejném.

Zvláštní pozornost vnuje otázce rozvodu, V povznesení všeho života

vnitního ve Spojených státech amerických stala se dle názoru spisovate-

lova žena initelem nad jiné dležitým.

* »Freie- Zeiiiing« píše o nynjším stavu knihkupeckého obchodu:

».le to zcela pirozeno, že dnešní obrovský rozkvt knihkupeckých ob-

chod má za následek úplnou pemnu dívjších pomr obchodních.

{Kdežto za dívjších dob jen vzdlané obecenstvo a zámožnjší tídy

! knihy kupovali, nastal za dnešních dn pravý opak. emeslník, sedlák

a dlník, majíce snahu po vyšším vzdlání, odebírají nyní více knih

ne t. zv. vzdlané obecenstvo. Jak asto slyšeti žaloby, že práv lepší

obecenstvo náleží mezi nejšpatnjší zákazníky knihkupeckého obchodu,

a jaké, ne práv vždy ospravedlnitelné nároky iní na svého knihkupce,

žádajíc Bh ví jakých slev ze svého roního útu — jejž na konec

zstává dlužno. S emeslníkem, sedlákem a dlníkem nenadlá se žádných

okolk, nepicházejí nikdy do knihkupectví, roznaše obslouží je podle



394

svého zpsobu, jemu pak toto zákaznictvo platí týdn neb msín za pi-
nesená ísla abonovaných dl hotovými penzi. Dlníci a emeslníci ne-

iní nárok na úvr a proto jsou dležitou oporou obchodu, jsou hoto-

vými penézi«. I u nás má to svj význam

* Obchodní komora palermská ve zvláštní úední zpráv odvoduje
známé neblahé pomry dlnické, vládnoucí v sicilských sirných dolech,

pílišným nadbytkem produkce. Nízká cena síry umožuje dolování jen

za nejmenších náklad výrobních, odtud pak smutné mzdní pomry
a vykoisování dlník a dtí.

* Obšírných djin náboženství, jež napsali A. Réville, Tiele, Chaiiíe-

pie de la Sattssaye, nemožno každému ísti. Na základ dl tchto vydal

však F. J. Gould struný nástin djin náboženství pod názvem A coiicise

history of religion. I. (Londýn, Watts). Spisovatel podjal se tu úkolu

nad jiné nesnadného : podati pehled výsledk srovnávacích djin ná-

boženských, tedy vdy zcela nové, prvních poátk svého vývoje ne-

pekroivši. A ponvadž spis jest uren širšímu obecenstvu, byla obava

tím vtší, aby nevydával pouhých hypothesí za vdecky ovené pravdy.

Spisovatel práv po této stránce podal dkaz veliké svdomitosti, pi-
držuje se toliko názor autoritativn zjištných. První díl obsahuje djinv
vývoje náboženského od dob praehistorických až k monotheismu, druhý

probírá postupn jednotlivá náboženství. — Zmínný výše hoUandský
uenec C. P. Tiele vydal práv djiny náboženství ve starovku až po
Alexandra Velikého (Geschiedenis van den godsdienst in de ondheid lot

op Alexander den Groote. Amsterdam.) Dle referátu Révilleova jsou

zvlášt zajímavý a dležitý názory autorovy o psobení rzných nábo-

ženství maloasijských v náboženství židovské

K srovnávacím studiím náboženským podal konen cenný píspvek
Goblet Alviella, známý již díve svým spisem o vývoji náboženském
v Anglii, Americe a Indii.*) Ve knize L'idée de Dieu aprés Vanthropo-

iogie et Vhistoire podává zajímavý výklad, jak pedstava Boha vyvíjela

se v dobách pedhistorických a v asech pímému djepisnému studiu

dostupných, líí vznik, dje božstva a nenáhlé povstávání celé hierarchie

rznvch božstev.

* Nový název nového chemicky stvoeného drahokamu Jiarbonin-

diim — (carbo = uhlí, korund zn známý tvrdý nerost) —- je tak tvrdý jako

diamant, ale pedí diamant tím, že se nespaluje. Karborund eže i nej-

tvrdší látky, diamant a rubín, rozezuje i nejlepší anglické pilníky jako

'=) L'évolution religieuse contemporaine chez les Anglais, les Américains
et les Hindous. (Brussel 1884.)
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devo. Karborundu vstí se skvlá budoucnost; lze ho upotebiti .k brou-

šení a hladní drahokamv — i diamant — a kov ; zubní lékai uží-

vají malých karborundových brouskv, a továrníci oekávají, že se kar-

borundových brusv užívati bude v brusírnách a strojovnách. V tchto

posud mnoho neštstí se zavinuje pukáním hladivcových brus ; úrazm
tm novou látkou dá se vyhnouti.

Vynálezcem karborundu je Amerian Atcheson. Zhotovoval diamanty

a vynalezl karborund. Na výstav Chicagské tovary karborundové vysta-

veny byly od Pennsylvánské jedné spolenosti. V Evrop hlásí se

o prvenství vynálezu Schtzenberger, jenž již 16. kvtna 1882 na vlast-

nosti karborundu ukázal.

Chemická analyse istých krystal dává

_69-197„ kemíka (silicia),

2"9-71 » uhlíku,

0*39 » kysliníku želežitého a hlinitého,

19 » vápna,

0"0G » magnesia,

O- (14 » kyslíku.

* Dle posledního sítání obyvatelstva v pruském stát napoteno
bylo (dle ei mateské) vedle 26,372.270 ^mc _67.430 lužických Srb,
2,811.109 Polák .(mimo Kašuby a Mazury) iaké 68.618 ech (všech

Slovan vbec 3,109.282). Srb velmi ubývá. R. 1861 kdy se posledn
ítalo obyvatelstvo dle ei mateské, bylo jich ješt 82.232. Tak se

germanisují. Také v království Saskem mizejí. R. 1861 bylo v Sasku

napoteno ješt 53.973 Srb, r. 1885 již jen 49.916. Zbytky Cech jsou

usazeny tém bez výjimky v Pruském Slezsku. A sice bydlí jich pes
dv tetiny v kraji ratiboském (46.400), 8500 v kraji hlubickém, menší

poty ješt v kraji opolském a steHckém. V okresu lehnickém žijí

roztroušen v okolí Landshutu a Hirschberku, v okolí vratislavském je

jich pes 9000.

* Wagnerism v Paíži slaví triumfy — lékaové již konstatovali, že

nadšení wagnerovské je pímo chorobné; »wagnérie« je název této n-
mecké nemoci. Spis, zabývajících se vcí, vychází znaný poet; k so-

lidním pracím patí objemná práce G. Nouýjlarda, Wagiier apres lui-

ménw: vvšel nedávno 2. svazek.



Obzor asopis.

as (2{). ledna) rozepsal se o spolcích na podporu krásné literatury.

Význam takových spolk vidí v živém styku s obecenstvem ; ony tvoí
jaksi poradní kancelá, doporuují knihy tenái, u nhož odporuení
novináské, ani sebe lepší kritika knihy neznamenají takka nieho.
Nejedná se pi tom a nemá jednat v první ad o podporu eské knihy,

nýbrž o podporu malých a nejmenších lidí, aby se z nich vyvinvili te-
nái. K tomu vážnému úelu musí se lid náš uiti, jak se mají knihy

kupovat, jak je ísti a jak jim rozumti. I navrhuje se, aby se založily

krejcarové spolky na zakiipování knih. Cizí pozorovatelé prý nám vy-

týkávají, že žijeme intimn jen v hospodách. Je-li to pravda, budiž ui-
nno pravidlem kroužlc, aby každý len den co den ve svém oblíbeném
hostinci složil krejcar do literární pokladniky. Za osobu msín inilo

by to iiO kr., ron ;> zl. 65 kr., pi 20 lenech ron 7() zlatých, jichž

by se užilo na koupení knih a pedplácení asopis.

asopis Matice Moravské seš. 4. Prof. Slavík, který nyní velmi

horliv pracuje na vlastivd moravské, vzpomíná historické a topogra-
fické literární innosti eh. Volného, která pi své všestrannosti nabyla ne-

obyejného rozsahu a dležitosti. Kdy pak dokáme se v echách toho,

aby poalo se s naléhavou, a ovšem velmi obtížnou, vdeckou topo-

grafií? i nepokroíme dále pres práv vydávaný topografický slovníek
Bursík-Kohoutv? — Z arch. zpráv zajímavo je místo ze sjezdu brnn-
ského (9. pros. J-619) proti »stavu« duchovnímu: »Z tch i jiných mno-
hých píin na tom jsme se my ti stavové jednomysln snesli, aby více

takoví a jakoukoli duchovní správu na sob mající lidé za stav poítáni
a jmini nebyli, nýbrž toliko stav panský, rytíský a mstský v zemi této

na budoucí vné asy za stavy markrabství tohoto píkladem království

eského aby jmíni a držáni byli.

Týž 1894 seš. 1. Jak sláva král eských Pemysla II. a Václava 11.

až do Itálie se rozšíila, vykládá se v lánku Blokšov Dante Alighieri

a Cechy. Zajímavý je i nový píspvek k »djinám církve bratrské« z nov
objevených smluv svatebních msta Hranic, v nichž je 13 knžských. --
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I
Dležitá je recense Kameníkova prvé práce nového historiografa

í mor. B. Bretholze Geschichte Mahrens, která dá se strun shrnouti

takto : to nejsou djiny, nýbrž tendenní pamflet.

Hlídka literární (únor) posuzuje pod spoleným záhlavím tyi
knihy realisticko-lidopisné. Na prvém míst sbírku Jana Herbena „Xa
dédi]ie«, o níž referent vyslovuje se velmi pízniv. Autor prý líí slo-

vácký lid vrn a umlecky dovedn. Ani nepikrašluje ani nehyzdí.

Líí tak, jak slovácký lid rozumuje, cítí, jedná, žije, mluví. „rty" Kru-

šiny ze Svamberka též pijaty pízniv. Autor pedvádí lid podkrko-

nošsky tak vrn, jak podrobn jej prostudoval. Konen posouzeny

dv práce Vlasty Piítnerové : »Ze Zárských hor" a „Na rycht". Paní

Vlasta Pittnerová jest referentovi sympathickým zjevem literárním. Ne-

napíná své tvorby k výši, pro kterou nemá žádoucího fondu, a práv
proto vane z její prací upímné teplo. Po stránce formální vytýká se

užívání dlouhých vt.

Kvty (leden a únor). V lánku dra. Vr. Kuery »Duch lékem «

. podává se nástin suggestivní therapie. Že duch má vliv na tlo a na-

opak, je samozejmo. Nkdo je na rozpacích. eknme mu, že se ervená,

a uvidíme, že obliej jeho opravdu se zardí. Pro? Ví nám a duch

jeho, jak chceme, tedy dle vnuknuté víry úinkvije na tlo. Suggerujeme

mu rumnec. Suggerovati znamená tedy pedevším vzbuzovati víru. Ale nejen

to, slovo suggesce oznauje i celou událost, vzniknuvší tím, že vzbudili

jsme víru o existenci oné události díve, než-li skuten se pihodila.

Suggesce v lékaství znamená tudíž uzdravovati vzbuzováním víry v uzdra-

vení. Charcot, jeden z nejznámjších muž v oboru suggestivního léení,

pravil ke svým žákm: »Vte mi, jestliže ve vhodném pípad ne-

mocnému tonem plným upímnosti eknete: »Vy se uzdravíte«, že ne-

penesli jste slova malicherná, nebo ona jsou prvním krokem k uzdra-

vení. Víte pece, že pi duševních ochrnutích jediné slvko postaí, aby

nemocnému zdraví bylo vráceno. Jest docela možno, ano stalo se tak

již astokráte, že vyskytl se divotvorný muž, jenž chromému na ob nohy
ekl: »Vsta a cho!« a že nemocný, který dosud jenom o berlách

s místa na místo se plazil, zaal choditi. « Úspchy faráe Kneippa jsou

na mnoze jen úspchy suggestivního léení. Podobn úspchy mnohých
šarlatánských lék, jako Pain Expelleru. Je to týž duševní process, jako

když léka pedepíše tvrdošíjnému churavci na p. chlebové pilulky a

^uggeruje mu, že užívá silný jed. A skuten asto po chlebových ku-

likách stav jeho se zlepší a mnohdy nastává i úplné uzdravení. Lékai
spojují suggesci obyejn s hypnosou t. j. se zvláštním umle zpsobeným
duševním stavem, jakýmsi umle vyvolaným spánkem, za nhož nemocný
lépe dá se ovládati. Hypnosa schopnost suggesce bu vzbuzuje nebo

alespo zvyšuje.

Literární Listy (1. únor). Posuzuje se hra Rženy Jesenské V žití

proudech. Dj pi vŠí prostot a jednoduchosti má v sob silnou životní

mízu, ale divadelní úinnost seslabena je zbytenými pívsky. Dr. Jiího
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Gutha Lémanské silhouetly jsou pijaty velmi vele. Posuzuje se zárove
ješt jiná kniha téhož autora Z potulek francouzským krajem. Tato je

suchopárnjší a také stylisticky nevyrovná se Lémanským silhouettám.

V silhouettách jeví se p. Guth svžím causeristou, jenž se dává nésti

proudem živých vzpomínek a jemuž nechybí ani jemný, mírný humor.

Niva (1(). ledna) posuzuje Nox-'é povídky Boženy Vikové-Kuntické

a pak Vdovit po chirtirgori od téže autorky. Vytýká se úplný nedostatek

umlecké práce. etbu nových povídek zprotivuje zvlášt domnlý humor,

v který se autorka stále nutí. — V ísle z 1. února posuzuje se Pan
ntarkýz, román S. B. Hellera. Je to román sensaní, napínavý, referen-

tovi pipadá jako výpravný kus Národního di^ adla. Jako tento chce i on
míti své obecenstvo. Ale nadání autorova je pi takové práci jen

litovati. Stratonika a jiné povídky Julia Zeyera jsou referentovi sice

dílem odlehlým a temperativn cizím, ale má úctu pes to k nové knize,

v níž autor ani na krok neustoupil od svého osobního názoru a ideálu

umleckého. O ei Zeyerov se praví, že je jemn hlazená a lichotiv

plynná, že se te jako verše, psané in continuo.

Rozhledy (leden) stžují si v asové úvaze dra. J. Dvoáka na ne-

dostatenou výchovu eského rolnického lidu. Synm i nejzámožnjších

statká, ponechaným pi zemdlství, dostává se dosud na mnoze to-

liko prostého domácího vychování, nebo z výkaz hospodáských škol

pro r. 1892 93 patrno, že veškerých poslucha na hospodáských a

hospodyských Školách v království eském bylo pouze 1230 a z tch
(toliko asi 1000 syn rolnických. eský rolník nemá také dostatek energie

I

k plodným podnikm prmyslovým a ml-li by energii, nemá dost pr-
myslového vzdlání, jak ukázaly kalamity našich akciových cukrovar,

zavinné z velké ásti lehkomyslným a neznaleckým spravováním. Také

^
neumí tžit naše rolnictvo z rozsáhlých Šlechtických latifundií. Pouze ci-

\ zinci a židé bohatnou z eských velkostatk. Což by nemohla najímati

jednotlivé dvory spoleenstva eských mladých rolník v racionelním ho-

spodáství dobe vyškolených? Není pochyby, že by mimo to pi vyš-

ším duševním niveau syn rolnických neodcházelo malostatkástvu tolik

vna dcer rolnických, stavu svému vdavkami do mst nyní asto se od-

cizujících.

V pojednání o duševním ruchu za hranicemi (jv) píše se o národo-

hospodáském úpadku Itálie. Je horší nežli si dovedeme pedstavit ; není

to jen porušená rovnováha státního rozpotu, nýbrž i rapidní klesání vý-

roby, prmyslu, zemdlství, obchodu s cizinou. Kdo je zavinil? Publi-

cista Addasio vyjádil se o tom takto: »Za tuto ekonomickou bídu

není zodpovdno žádné ministerstvo, žádná vláda. Itálie povznesla se za

ticet let k hodnosti národa. Pozdvihla se z nieho. Musila utráceti

mnoho, aby dospla, kam dospla, aby se vyšinula na roven s ostatními

národy.* Jiní svalují vinu na parlament. Turrielo praví : » Snmovna cítí

v sob více jednotlivce, poslance jednoho vedle druhého, nežli samu sebe,

svj koUektivní význam. Má píliš skrovný smysl pro politickou konti-
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nuitu a pro budoucnost. K vlád dostávají se lidé prostední. Scházejí

ideály, scházejí strany. Radí se ku zrušení politických svobod, k zavedení

soukromé rady koruny atd. Ale chyba je ta, že bylina »lovk « nevy-

ráží tak mohutn jako kdysi. Žádný Garibaldi, žádný Cavour — neví

; se o nikom, koho uvítati radostným »evviva«. Co se tkne literatury, je

závislou Itálie na Francii. Není snad druhé literatury evropské, kde by

se tou mrou jevila závislost na vzorech francouzských, jako práv zde.

Nikdo a se nemýlí, uvidí-li na praporech modernist jména Tolstého,

Dostojevského, Ibsena. To jsou pro Itálii francouzští autoi — importo-

vaní a interpretovaní paížskou literární módou. Literatura italská ne-

souvisí s životem, s prostedím, je umlá, dlaná, bezbarvá. V té pí-

in mžeme si v echách oproti Itálii lichotit, a i my máme svou lite-

rární bolest, jak se uvádí na jiném míst. Bolestí tou je nedostatek vel-

kého eského románu ne kvantitativn, nýbrž eského románu jako

kvality literární, karakteristického druhu umleckého, jako mluvíme o ro-

jmán ruském, anglickém, norském. Nemáme ješt románu, jenž by dovedl
' hlavní složky našeho života slíti v hluboce typický obraz, jenž by byl

napojen naší krví, dýchal našimi touhami a snahami a dal tušiti v jáuru

svém karakteristické znaky eskosti.

V témže . 4. posouzen román M. A. Šimáka »pvojí láska«. Po
stránce náladového zbarvení znamená román pro tvorbu autora znaný
pokrok, ale vzhledem k vnitní energii a palivosti projednávaných psy-

chologických pochod jeví se naproti pedešlým románm jeho »Ststí«

a >^Otec« všude mdlejší a tlumenjší.

Slovenské Pohrady. V prvém sešitu (ieden r. 1894) Ján Moku
podává píspvek k djinám jazyka slovenského. Probíraje památný slo-

venský rukopis z konce XVI. a poátku XVII. století — rukopis obsahuje

44 kázání na rozliné svátky a píležitosti — ukazuje, jak do spisovné ei,
která byla ovšem eská, již tehda na konci XVI. stol. siovenma razila si

cestu. Rukopis má nejen mnoho slov, ale i vazeb slovenských. Toto vnášení

sloveniny dc knižné ei nedlo se sice dle jednotných pravidel, ale když

již jednou spisovný jazyk byl prosycen sloveninou, bylo by prý zajisté již

tehda záhy došlo k samostatné spisovné ei slovenské. Ten vývoj však pe-
rušen byl porážkou echv na Bílé Hoe. Po r. 1620 mnoho eských
vysthovalc usadilo se na Slovensku, kdež založili ti bratrské sbory.

Takový pírost eské intelligence na dlouho pispl k rozšíení a utvrzení

eštiny. Psalo a tisklo se pak stále esky, a mnozí mužové cítili, že

istá eština, nejsouc lidu dost srozumitelná, pso'bí na Slovensku tž-

kosti. Ke konci XVIII. stol. objevují se však na novo — a tu již vdomé
snahy po spisovném jazyce slovenském. Týž konen zaveden r. 1845.

Ludevitem Štúrem.



Novjší spisy.

Harnack Ad , Geschichte der alt-christlichen Litteralur bis Eíisebiui.

I. Teil. Die Ueberlieferung und der Bestand. Lipsko isiKj. (Heinrich.)

Vel. S" LXI, 1020 str., M. ;35. — Letourneau C, LévoluHon littérairc.

*> fr. — de Vogiié M., Coeurs rttsses. :\-5i) fr. — Dr. Eugen Diihring,

Die Gróssen der modernen Literatur. Erste Abtheilung: Einleitung uber

alles Vormoderne. Wiederauffrischung Shakespeares. Voltaire. Goethe.

Biirger. Geistige Lage im I^. Jahrhundert. Zweite Abtheilung. Grossen-

schátzung. Rousseau. Schiller. Byron. Shelley. Blosse Auszeichnungen.

Jahrhundertsabschluss. Lipsko 189;!. M. 8. — Gomperz, Thdr., Grie-

chische Denker. Eine Geschichte der antiken Philosophie. 1. seš. Lipsko

1893, Veit & Co. 9<i str., M. l'. — Ueberhorst C, Ueber die Triig-

schliisse der griechischen Philosophie. Innsbruck li~'9;). — Huit Ch.,

La vie et Voeuvre de Platon. Tome 1. et i*. Paíž 1893. Thorin & fils

(IX, 500, 478). — Fonsegrive G. L., Frai^-ois Bacon. Paíž 1893.

Lethielleux — Ritchie D. G., Darwin and Hegel. With other philo-

sophical studies (str. 284). Londýn, Sonnenschein. 7 s. (i d. — Wei-

gand W., Friedrich Nietzsche. Ein psych, Versuch. (11<) str.) Mnichov.

H. Lukaschik. M. -2. — Lipps, GriindzUge der Logik. Hamburk a Lipsko.

M. 1). — Minto W., Logic indtictive and deductive. With a few dia-

grams. (University extension manuals.) Str. 372. Murray, sh. 4'(J. ~-

Stange C, Die christliche Ethik in ihrenv Verhdltnis ziir modernen

Eihik. (Paulsen, Wundt, Hartmann.) Gekr. Preisschrift. Gott. 1892. —
Mackenzie John S., A manuál of ethics, designed for the use of studeníš.

Londýn. W. R. CHve & Co. — Walter J., Die Geschichte der Aesthetik

im Alterthnm ihrer begrifflichen Entwickeltmg' nach dargestellt. Lipsko

1893. — Mario Pilo, Estetica. Milán 1893. Ulrico Hoepli. 2(iO str.

12". L. 3'50. -- Albert lig, Kunstgeschichtliche Charakterbilder atts

Oesterreich-Ungarn. Unter Mitwirkung von Moriz Hoernes, Robert

Ritter von Schneider, Josef Strzygowski, Josef Neuwirth, Heinrich Zimmer-

mann, Alfred Nossig. Praha, Víde, Lipsko. F. Tempsky u. G. Freytag,

1S93. XIV a 40() str. v, S". — Wlislocki H., Volksglaube und religióser

Brauch der Magyaren. Mtinster i. W. 1893. Aschendorff (XIII, 171)

M. 3. — Caird Edward, The erolution of religion. Glasgow 1><93.

Mac Lehose & Sons. 2 sv. 14 sh. — Stokes G. G., Xatural theology.,

The Giffbrds lectures, delivered before the university of Edinburgh in

1893. 3 s. 6 d. — Bradley F. H., Appearance and reality. Londýn,

Sonnenschein & Co. 1S93. -- Wright Theodore T., The human and

its relations to the divine. Philadelphia J. B. Lippincott Company 1892.

St. 271. — Runze G., Unsterblichhcii und Atiferstehung. I. Theil. Die

Psychologie des Unsterblichkeitsglaubens und der Unsterblichkeitsleugnung.

X a 224 st. M. 5. Berlín Gaertner.



Píspvek k poznání ruských pomr v minulém

století.

Vav. J. Dušek.

Rusko až do vystoupení Petra Velikého lišilo se velmi podstatn

od ostatních státv evropských nejenom náboženstvím, nýbrž

právním i soukromým životem obyvatelstva Odtud ješt v našem

vku objevili se zejména nmetí uenci, kteí nepestávali Rusko

pokládati za íši asijskou, ba i za dnešní doby objevují se ob ,as

báchorky líící ruskou správu a spolenost ve svtle nejernjším.

Než nejsou ídcí, a to zejména u nás, i opaní hlasové, kteí vše,

co má ruskou oznamku, nad jiné pochvalují a vynášejí. Pední ruští

uenci jiného jsou v té píin smýšlení dobe postihujíce, že lépe

i nemilou povdti pravdu nežli skrývati skutené chyby. Kosto-

marov, Pypin, Bilbasov a j. pesnými studiemi historickými hledí

minulost zbaviti nezasloužené chvály, ale nedopouštjí také neod-
vodnné hany. Z cizích spisovatel zejména Leroy Beaulieu získal

si o Rusko zásluh trvalých. U nás pomrn málo jsou známy práce

tchto a j. spisovatel, jakož i názory jich o djinách ruských, a proto

pokusím se nakresliti obraz ruských pomr v minulém století

zvlášt za císaovny Kateiny II. na základ opravdu výteného

spisu Bilbasova. *) Mistrnou formou vylíeny ve spise tomto pomry
zejména dvorské na základ rozsáhlých studií do nejjemnjších po-

drobností a odstín. Krásné vypravování Kostomarovo pedstiženo

tu živostí až belletristickou.

Avšak i osud knihy zvlášt je významný. Censura ruská — dle

zprávy knihkupce Stasuljevie — odsoudila ji k spálení, a to i vy-

=:^) V. Bilbasov, Istorija Jekatriny II. Petrburg 1890, 2 d. -

NAŠE DOBA I., 6. 2tí
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konáno; dnes lze dostati originál jen pod rukou, a to za HO až

100 rubl! Tak živ dotkla se pravda o život tehdejšího dvora

nynjších kruh úedních. Ale prese všecky nedostatky tehdejšího

dvora má Kateina 11. po Petru Vel. jist nejvtší zásluhy o obrození

národa ruského, její djiny jsou na mnoze pouhé dokonení plán

Petrových a odtud i jich vzájemná podobnost.

Petr Vel. byl vychován velmi nedbale, více sám sob ponechán,

a odtud záhy zvykl býti samostatný v náhledech, prudký v provedení

úmysl jednou probuzených, nezvyklý krotiti vášn, a již týkaly se

náklonností tlesných, a chvalitebné zvdavosti duševní. Byl to muž

svého vku, byl to prototyp Rusa se všemi pednostmi i vadami.

Geniální i malicherný, krutý i útlocitný, vytrvalý v práci, trampotách

i veselí.

Tehdejší ruská spolenost byla v úpadku. Vláda jeho sestry

Sofie (1682— 1689) jej spíše uveliila nežli umírnila. Nadutá nevzd-

lanost potkávala se s otrockou poddajností, mysl k vzpourám ochotná

nedala se ovládati ideou vyšších zájm. Jak to již bývá u lidí málo

vzdlaných, vše lplo na .starých ádech, vlastn na vnjších jich

formách, a nikdo necítil jich tíhy a krutosti, nikdo nechápal, že práv

tyto ustrnulé formy jsou okovy vývoje národního.

Staré bojarstvo i dvorjanstvo není panstvo v evropském smyslu

slova — chudoba zem a bezohledná moc carská nedala mu po-

vznésti se na stupe magnát. Jednoty vi státu v nm nikdy ne-

bylo — i hromadné popravy pedák snášeny s klidem. Vyšší

duchovenstvo nemlo ani svtské moci ani panství — nedostatek

vzdlanosti nedal mu ani mravn vyniknouti. Bohatý byly jen kláštery ,.

a ty jsou tím, ím na západ byly královské hrady: duchoven tvu

jako tíd neprospívaly. Mšanstva nebylo : kupec nesml se stho-

vati, nesml živnost mniti zrovna jako emeslník. Nesmyslné

množství mýt a cel, všelikých dávek a plat ubíjelo prmysl i obchod.

K tomu nedostatek cest, hojné lesy obydlené dravci a loupežníky,

a jediný evropský pístav v Archandlsku. Devná msta, která

snadno lehla popelem — neposkytovala bezpeného útulku vtšímu
obchodu, S tím družila se pak obecná nevzdlanost. Lid v této

dob lpí v úplné, asto až zvíecí porob — nic ho nepovznáší, ani

náboženství: nižší duchovenstvo je mu svdcem, ne vdcem.
Tu na konci 17. stol. (ped Petrem Vel.) poínají v Moskv

chápati, že touto cestou nelze dále. Vítzství na východ (Sibi)
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a nezdar na západ (Švédsko a Polsko) nutí zavésti ve vojsku evropské

zbran, za tím jde západní vdní a umní. Kdo byl kdys za hranicí,

byl vítaným hostem carovým, jakož i cizinci, zdržující se v Moskv.

Jich hovor a pouení sledovány se zájmem, a na jich rady inny
opravy. Tím poet cizinc rostl, kynulo jim dobré bydlo; dobrodruzi

zcestovalí a zbhlí .svta nalézali tu. po em marn pachtili se

v Evrop: cti i živobytí.

»Nmecká sloboda « v Moskv byla semeništm budoucích

reform. Ona byla živým obrazem západu. Po nich Morozov, Matvjev

a j. mli evropské koáry, hodiny, obrazy, oblékali se v evropské

šaty, holili vous a pod. Car Aleksj Michajlovi má koár trojspežní

(angl), hostí západní herce a hudebníky. Odtud vzniká divadelní

škola. Novot pibývá den ze dne, a marn proti nim vystupuje

duchovenstvo : car na ten as zakazuje holení a evropské šaty, ale

marn. Samo duchovenstvo kolísá, zavádí nové a ruší staré ády.

Vše je v kvasu. Kolísání eká jen mocné ruky, která by bezohledn

dala vývoji uritý smr. V tu chvíli stojí tu Petr.

Vládychtivá Sofie chce vzpourou stelc zbaviti se Petra — ti

pejdou na jeho stranu, ona padá a s ní celá posavadní vládní sou-

stava ruská (1(5S9). Petr uchopil se vlády obma rukama a strhl ji

na cestu novou — netušenou. Pes shora uvedené nábhy k civilisaci

lze ho zváti revoLucio7iáein na írtlji, nebo provedl úplný státní

pevrat, který ani jediné národní vrstvy neušetil. Staré zízení vo-

jenské bylo nedokonalé, i zídil vojsko nové — » soldáty «. Stelci

se vzbouili, ást popravena, ostatek rozpuštn. Bojary nahradili ve

vojenství cizinci ze západní Evropy i s cizími tituly. Car je vášnivý

milovník plavby. -Kumpanstva* po jeho návrhu musila sdružiti se

k vystavní lodí, povoláni cizinci, založen pístav Taganrog a poato
s dílem. Aby sám car mohl na vše vésti dozor, bylo teba zkušeností,

proto odchází incognito na cestu západní, uí se tu emeslné práci,

obohacuje duševní obzor, najímá množství potebných mu lidí a vrací

se jako tovaryš a uenec dom.
Ale toto jednání nemohlo býti lhostejno tm, kteí lpli na

starých ádech. Ti tajn pipravovali se k odporu a hledli zajistiti

si vítzství vtažením ve svj kruh následníka trnu, nešastného

Aleksje. Na venek bouili proti Nmcm volaným do zem. Avšak

Petr náhlým zakroením vše udusil, naídil novoty v šat a j. a ne-

lekal se ani odporu duchovenstva ani šlechty. Šastná válka na zá-

pad, založení Petrohradu (1703), kde opt mocí despotickou pinutil

šlechtu stavti domy, rozšíení panství na jihu a východ, to vše

26*
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novou dodávalo mu sílu v reformách. Balt i Pontus oteveny lodem

ruským — nejkrásnjší sen Petrv vyplnn!*) Petrohrad hemží se

lidem po západnicku odným, Petr radostn tu se prochází potásaje

hlavou i celým tlem a vymýšlí plány na povznesení drahé mu
vlasti, na povznesení obyvatelstva posud nevzdlaného a tmou hrubých

zvyk obesteného. Petr vstoupil do potu evropských panovník

a stal se jedním z prvních, nyní bželo o to. aby i národ jeho

v rodin ostatních národ evropských zaujal estné místo. Vliv

dnešní literatury ruské na Evropu jest stlesnním snu Petrova.

Svýcar Lefort, Skotové Gordon a Brue, Nmci Osterniaím

a Miinnich a ada Rus, jako il/ív^Z/írí^z;, Serenietév, Pí^/Zn/^ a j. jsou

prví pomocníci Petrovi. Opravy vnitní jsou dalekosáhlé. Zrušen

prodej selských poddanýcli a stanovena da z duše místo podýmného.

Mšané xozá^Qm ve ti tídy: bohatí — maloživnostníci — dlníci

a služební; cizincm dovoleno usazovati a zakupovati se v zemi.

Šlechta bojarská zmnna v úednickou, ddictví uinno nedlitelným.

Zapovdno zavírati ;eny a skrývati je v závoj a nosítka ped
svtem, zakázáno nutiti k svatb a dti, a poddané, zabíjeti ne-

dochdata. Car sám poádal besedy, pi nichž ženy bavily se

'v evropském šat ve spolenosti muž. Ovšem tžké byly to poátky:

ruské dámy sedly tu nm hledíce na sebe, na své kouící a opíjející

se muže, na tance atd. Byly spíše stafáží nežli initelem spolenosti.

Ba nejednou ráno pán i sluha vedli se z besedy v »nálad« dom
na podiv lidu na ulici po nich zevlujícímu.

Ve státní správ byl nejvyšším dozorím orgánem senát, pak

deset kolegií (naše ministerstva), tajný kabinet a nejvyšší soud.

Zajímavo jest, že do tchto úad, ovšem jen na nižší místa, povoláni

byli i Cechové a Moravané. Podobn provedeny opravy samosprávy,

a Petr s neúprosnou písností vystupoval zvlášt proti úplatnosti,

za pedešlých dob neslýchané se rozmohlé! Proti nespokojenosti

starosvtských živl zorganisována policie dle vzor západních, aby

odpor již v zárodku stíhala a dusila. S tím souvisel i pravidelný

odvod k vojsku. Jak vidti, Petr v niem nešetil starých zvyklostí

a dsledn provádl zmnu po zmn. Proto nikterak není podivno,

že došlo i na církev, nejchoulostivjší to ást každého státu.

Na míst moci patriarší postaven ncjsvtjsí synod, který bdl
nad istotou víry a duchovenstvem, jak mu »reglement« pedpisoval.

*) Meškaje v Anglii (1698) pravil kdysi : »Anglický admirál jest šastnjší

nežli moskevský car.« Kostomarov, Russk. istor. II., 2 , str. 21.
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Každý biskup byl povinen míti ve svém dom školu pro kleriky,

býti skromný a pokorný. Školy opraveny- Mniši musili peovati

iedni o nemocné a neduživé, druzí o sirotky. Proti raskolníkm Petr

nevystupoval napsav v »reglement« památnou vtu: •"Hospodin dal

králm vládu nad národy, avšak nad svdomím lidí vládne jeno7n

Kristus."' Za to písn car vystoupil proti šíení cizích vr.

S tím ruku v ruce šla osvéta. Vedle oprav stávajících škol za-

ložena námoní akademie, inženýrská škola, škola berní (podobná

naší obchodní akademii). S tím souvisela i oprava písma, kterou

Petr provedl, ustanoviv nynjší písmo gražanské (svtské) místo

kyrilice (posvátné). Stedních škol ani universit nebylo možno za-

vésti, za to však posílání mladíci do ciziny na lékaství a j. Naízeno

pekládati z jiných jazyk školní knihy a pepsati staré listiny a leto-

pisy z celé zem.
Krátký ten výpoet svdí o ohromném pevrate, jaký se tu

sbiil bhem oii let v Rusku. Nebylo divu, že stará strana, zvlášt

v knžstvu proti nmu brojila. Obtí odporu byl Aleks^j, který

zemel pod knutem (1718). Bylo vidti, že car je ochoten pinésti

každou ob zavedeným novotám. Když v starosti zstaly mu jen

dv dcery, vydal ukaž, dle nhož ruský car mže jmenovati svého

nástupce, a ukáže-li se tento neschopen, zbaviti ho trnu. Sám práva

toho neužil, i v náslovu panovnicím uinna zmna, Petr je prvým

^>imperatorem vserossijskim* (císaem všeruským).

Nástupcm Petra Vel. zstaveno ddictvím udržeti, co byl již

provedl, a pokraovati dále v jeho plánech. Tenkrát dlil se národ

ruský ve dv strany : pející novotám a Ipjící na potlaených ádech.

Avšak i tu byly rozdíly. Nkteí horliv páli novotám, ale nenávidli

cizinc, kteí v zemi bohatli a dosáhnuvše úad, hledli s vysoká

na domácí obyvatelstvo. Jiní ochotn otvírali cizincm svj dm
a nejen roucho, nýbrž i e od nich pijímali, západniíce i tam,

kde toho teba nebylo. Také starosvtci byli nkolika barev. Jedni

nerozumn zamítali všecko vzdlání a chtli vrátiti se naprosto

k starým ádm, jiní chtli sice rozmnožiti vzdlání, ale jenom potud,

pokud by ani církev ani spoleenské pomry tím nebyly zmnny.
Strana tato uveliovala stinné stránky novot a tím hledla své ná-

zory ospravedlniti.

Kníže A. D. Mensikov, první milostník ovdovlé Kateiny I.

(1725— 172V), kráel v duchu Petrov, ale bezohledností a pano-
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vaností svou nezjednal novotám lásky. Ba ani jej zniivší a vystídavší

Dolgomcí (1727) lépe si nevedli a tak propadli pomst Anny Ivá-

novny (1732—1740), která odstranivši ode dvora Rusy, cele dala

vládu v ruce Nmc, zvlášt povýšenci Bironovi. Správa i^íše hanebn
poklesla, nebo dvr se o ni nestaral, leda když poteboval penz
na nesmyslné vyhazování a okázalé zábavy. Když pak ani Atina Leo-

poldovna (1740 — 1746) v tom nápravy nezjednala, byla dvorskou
vzpourou odstranna, a vlády chopila se dcera Petrova, Eliška

Petrozma (174(5—1761).

Ta odstranila ode dvora co možná všecky Nmce, obsadila

úady jen Rusy a vedla protipruskou politiku až do smrti. Výborným
pomocníkem v tom byl jí kanclé A. P. Bestuev-Rjumin, v nmž
ist ruský smr byl zosobnn. Teprve ku konci vlády dovedl ho
milostník císaovnin hr. Ivan Šuvalov odstraniti a zniiti.

Na dvoe ruském dle mody minulého století kvetlo politické

i spoleenské intrikánství. Hlavní úlohu hrála zahraniní politika,

pedstavená vyslanci jednotlivých dvor, jichž kvalifikace záležela

v tom, dovedli4i tlesn neb duševn zjednávati své stran pátel.

Pro nás po stu létech vypadá jednání onch lidí malichern, avšak

tu teba dobe míti na pamti, že tenkráte nemli ani telegrafu,

ani železnic, ani ádných pošt, ba ani dobrých silnic, jako za doby

nynjší. A tak všecky depeše do ciziny i z ciziny prošly díve za-

hraniním kolegiem, tu byly rozluštny šifry a pepsány k další

úední poteb. A pes to byli všickni samá tajnost, samé šeptání.

Naše noviny zastupovaly jisté osoby, jež pravdu i lež stejn ochotn

rozšiovaly.

Spoleenské pomry byly odleskem tohoto veejného života.

Každá paní mla svého milovníka, obyejn nepíliš dlouho, a ka-

valíi otvírali rovnž svá srdce dvorním dámám velmi ochotn. Tak
i císaovna. Vrchní loví Razumovský i v županu objevil se u císa-

ovny k obdu, nebo salon, kde se obdvalo, byl tak zaízen, že

stl se vším píborem se spouštl a pomocí stroje zdvihl, aby ne-

bylo teba služebných, a panstvo mohlo se nenucené baviti. Pi
audienci za stinidlem stál nejednou Ivan Šuvalov, který až do pozd-

ních hodin meškával u panovnice

Milostníci byli pedmtem pozornosti a závisti ostatních dvoan,
jedni hledli je osoiti a zniiti, druzí jim se vlichotiti.
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Divadla, plesy, maškarády a podobné zábavy slaveny po pe-

trovsku. V masopust v domech prvé a druhé tídy (šlechtické)

stídav odbývány tanení zábavy, pi nichž panstvo i dvr až do

rána se bavili a velkoknžna Kateina (II.) nárviživ tancovala.

A jak to vypadalo: »Poslední maškaráda (1746) byla dávána u gene-

rálního »policejmejstra« Tatiševa v dom patícím císaovn, který

se jmenoval Smolná. Sted tohoto devného domu byl znien ohnm,
a zbyla jenom dv poschoová kídla. V jednom z nich se tancovalo

;

k veei však musilo se jíti do protjšího kídla pes dvr pokrytý

snhem, a to — v lednu.* Jak malebn asi to vypadalo, když panstvo

pi svtle smolnic brodilo se snhem obleeno jsouc s pepychem
tehdejší mody!

Na zevnjšek nezadalo tehdejší Rusko nieho Francii (Ludvík XV.).

PctcrJiof se svými nádhernými sály, malbami, zrcadly a mosaikovou

podlahou pedil Versailles. Tu hemžilo se vše nádhern odným
dvoanstvem a služebnictvem. Zrovna tak leskl se zevn píbytek

hrabat a panstva. Ale vedle nejvtšího lesku jevily se hned pí-

znaky nevkusu a nedostatku.

Na Kateinu inilo to hluboký dojem. Jako knžna Anhaltsko-

Zerbtská a dcera pruského generála vychována byla ve Šttin, kde

otec její sídlil za službou. Toto staré obchodní msto s kamennými

domy, velkým zámkem, nmeckou odmeností a istotou bylo

skromné, ale útulné. Byvši zvolena za cho velkoknížeti Petru (III
)

byla pivezena ke dvoru ruskému na vychování a pak roku 1745

s ním oddána. Tžko bylo zvykati ruským pomrm, jak svdí
její pamti.

Domy byly vtšinou devné, velmi chatrné. Ped letním palácem

v Petrohrad bylo smrduté bahništ (Fontánka), v paláci malý špi-

navý dvr. V zámku moskevském tekla v nkterých svtnicích voda

stropem pes táfiování. Dvée a okna pravideln nepiléhaly, takže

to protahovalo sínmi jako prjezdem. V archierejském dom (ma-

jetku císaovny), kde bydlil velkokníže, byla tak chatrná kamna,

že kou vnikal do svtnic a stnou bylo vidti kou v komínech.

Nebylo zvláštností, když ve dveích našel se dolejšek uhnilý nebo

vylomený schod, nebo na pavlai prohnilá stecha a vypadaná

prkénka v podlaze. A to v domech pedního panstva! Kateina

provázejíc o svatb v dom Nariškiných novomanžele do ložnice,

pešla nkolik otevených pavlaí, schodišt a pak dravou, mokrou

galerii, do níž se všech stran crela voda. A té svatb zde pítomna

byla císaovna s celým dvorem!



408

Velkoknžna Kateina jako šestinedlka (1754) položena do

svtnice mezi troje dvée a dv okna, takže tu bylo jako na ulici.

Teprve po narození Pavla Petrovie zakryty jedny dvée kobercem

a k posteli postaveno velké stinidlo, které však neuchránilo šesti-

nedlku ped rheumatismem.

Skoro denn opakovaly se požáry ve mst okolo zámku

moskevského. Když pak i tento shoel, byl na rozkaz císaovnin

nový v scsti nedUích vystavn! To bylo pro Evropana naprosto

nezvyklým divadlem, v tom jevil se ješt ráz prastarého Ruska.

Domy byly špatné, ale nábytek v nich daleko horší. Bohaté

osoby mívaly z pravidla vlastní nábytek (osobní), a ten vozily stále

s sebou, jako my vozíme šaty a pod. Nábytkem opatených svtnic

nebylo. Když panstvo opustilo palác — zstal tento až na vrátného

v pravém slova smyslu pustý. >Dvr byl tenkráte tak chd ná-

bytkem, že zrcadla, postele, stolice, stoly a pohovky, jichž užívali

jsme v zimním paláci, následovaly nás do letního a odtud do Petr-

hofu; ba byly i do Moskvy sthovány,* praví Kateina. Pi tomto

sthování bylo mnoho rozbito a bez opravy postaveno, takže mnohý

kus nebyl ani k poteb. A to bylo v císaské domácnosti. Což

teprve jinde. Když Kateina se svým manželem byla ubytována

v dom Coglokových, nebylo tam vbec nábytku. Na rychlo vy-

pjeno si nkoHk kus v sousedství, a velkoknžna sedíc na prosté

mkké posteli v ržovém samete a stíbrném brokáte pijímala

gratulace dvora i cizích vyslanc k povití syna; po ceremonii od-

nesen nábytek jeho majitelm.

Rumjancov pivezl císaovn Elišce z Caihradu umyvadlo po-

sázené drahokamy, na stnách visela drahocenná zrcadla, ale stolice

byly odeny, skín potlueny nebo jich vbec nebylo dostatek.

I oslovaly tyto domácnosti na as cizince svým strojeným leskem,

ale nemohly vábiti toho, kdo byl odsouzen v nich ostávati. Ke
spoádané domácnosti scházelo tém všecko.

A tak psobily pomry tyto neurovnané i na slavnou pozdji

císaovnu Kateinu II., pokud byla velkoknžnou. Ve Šttin žila

ve skromných pomrech, nemla tolik nádhery, za to však útulné,

teplé a isté svtnice se vším pohodlím a láskou rodi. Tam byla

volna jako pták, bhávala s mstskými dtmi, a tu jí zakazovali

každé zamstnání i soukromé dopisování rodim (neslušelo prý se

velkoknžn psáti) ; ale nikdo se nestaral o to, jak a ím má si
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krátiti dlouJiou chvíli. Zejména po splnní úkolu rodiského nikdo

se o ni nestaral, leda že velkokníže pišel chvástati se nejapnostmi

a hloupými avantures amour. Tak vrhla se Kateina na tení.,

nebo na štstí nebylo tehdejší dvorskou etiquettou zapovdno
knžn ísti. A tak vzdlání, jehož se jí poátek doma dostal, sama

na neobyejný stupe rozmnožila. Tím položila sama základ k bu-

doucí velikosti své a sláv.

S poátku etla romány^ jichž cudnost nebyla vždy písn mena,
jichž pední vlastností pak byla nudnost a rozvlánost. Dležitý pro

Kateinu byly dvtipné Lettres de Mmc de Sévtgné, pak znamenitá

na svou dobu Hístoire de Henry le Grand od biskupa Péréfixea

a Barrova Hístoire generále Alleniagne a pod. V prvém díle se-

známila se s opravdu velikým mužem, Jindichem IV., králem íran-

couzským, jejž uinila si vzorem panovníka, z druhého nabyla jasného

pontí o své nkdejší nmecké vlasti, která se jí objevila v docela

jirvém svtle, než jak byla zvyklá doma na ni hledti. Nejvíce však,

tuším, prosply jí Annaly Tacitovy, o nichž sama praví, že zpsobily

v ní duševní pevrat, a Montesquieua Esprit des lois, kde líena

niemnost despotismu a pod. s tak duchaplnou ironií, jaké dosud

nikde Kateina nenašla. Nejvíce však nasytila pouení chtivou duši

z Voltairových Essai sur les moenrs et 1'esprit des nations. Názor,

že ani jednotlivé osoby ani panovníci a jich války, nýbrž zákony,

ády, mravy a obyeje národ jsou jediným pedmtem djin, ji

naplnil úžasem. A tak duch velkoknžnin byl obohacen, prohlouben

a zbysten tmito veleduchy, že vru nedivíme se — to vdouce —
pozdjším inm jejím, jimiž nesmrtelných zásluh zjednala si o novou

svou vlast.

Jak zcela nepodoben byl jí její manžel. Petr (III.), následník,

byl z rodu Holštýnského. Jsa od pírody naklonn k surovostem,

byl ješt zkažen vychováním. Mladík tento prostý zásad nábože"nských

a citu mravního, nejradji bavil se s lokaji, kteí mu vypravovali

maštalné anekdoty, nebo cviil mladé psy s brutalností hodnou

divocha, nebo se oddával pití hhovin a vojenským komediím, nej-

radji a to až do nastoupení na trn*) hrál si s panáky a papíro-

*) Syn Anny Petrovny a vévody Holštýnského nar. 1728. R. I7i7 poal
muiti psy; r. 174'J vidla jej Kateina ponejprve zpitého; r. 1753 objevily se

u nho tajn schované láhve s vínem a koalkou; toho roku (stár 25 let!)

obsil myš v pokoji, ponvadž se dopustila zloinu proti »bezpenosti státu«,

prohlodavSi papírovou pevnost a ožravši dva škrobové vojáky. Stár ?)-\ léta

vstoupil na trn.
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výini pevnostmi, jichž ml veliké množství. lovk tento byl by se

hodil za holštýnského poruíka, na trn mocné íše ruské se ne-

hodil. Sám ekl, že by se pokládal za šastna, kdyby mohl sloužiti

ve vojšt krále pruského Bedicha II., který byl jeho ideálem. Kate-

ina byla naprosto opaného smýšlení — nenávidla Prusko. Tuto

nenávist budil a živil v ní a v celém okolí svém Petr III. svým
po.šetilým vynášením holštýnské kompanie a urážením ruských pluk.

Tak pipravoval se tento muž k dstojenství » císae všech Rus«i
k správ ohromné íše

!

*

Jiná zajímavá stránka tehdejšího dvora jest nchospodáství. Velko-

knžna Kateina dostala po zasnoubení ron 30.000 r. »karetného«

a hned potom 15.000 r., a pec v krátce potom má již 2000 r. dluh.

A tyto ji ani pozdji neopouštly. Prohrála prý ron na 17.000 r.

v kartách, strojila kvasy a kupovala hojné dary a bohaté úbory.

Opativ jí v tísni úvr, získal si anglický vyslanec Wiliams úpln její

pízn Avšak ješt he bývalo s jejím manželem; u nho asto ne-

bylo ani kopejky. A pece mu císaovna Eliška i ádný píjem vy-

kázala i hojné dary dávala. Tím však i její pokladna bývala ve zlých

trampotách. Když Kateina porodila Pavla Petrovie (následníka),

dostala darem 100.000 r., avšak tvrtého dne pišel tajemník císa-

ovnin Cerkasov a pro Boha ji prosil, aby pjila tch 100 000 r.

kabinetu — císaovna prý chce peníze a pokladník nemá ani ko-

pejky. (Dokonení.)



Poátkové djepisu sociálniho.*)

Referuje dr. J. Peisker.

Jest zrovna nepochopitelno, kam se ty nepoetné djepisy nme-
ckého národa pímo propadají. Stále a stále vychází jich celá ada

najednou až i v mnohonásobném vydání, a tém co rok pedstupuje

nkterý autor nový. Kdybychom s' Nmci v ohledu tom mli býti

v úrovni, musilo by stále vycházeti aspo tré spracování djin eských

souasn. A jako kvantum, jest i to kvale rzných tch djin n-
meckých dosti málo pochopitelno. Ale to práv charakterisuje n-
meckého historiofila, že ho ihned pestává tšit jeho kniha djin,

jakmile zví, že v ní jest jeden letopoet, o nmž vera dokázáno,

že jest chybný. Tuto ušlechtilou slabost dává do roka na jevo

mnoho a mnoho tisíc Nmc, a to jest pro trhovou literátíií pro-

dukci nmeckou, pro práce kompilaní — a již z monografií i
z archiválií, vše jedno — závidníhodný fundament.

Ale napsati pragmatické djiny souborem, jest den ode dne

vcí nesnadnjší. Povídání o vojnách a kostumech se už znudilo,

sama poesie povrhuje romantikou. Dnes ne djiny dvorské, nýbrž

djiny národa, lidu, djiny sociální jsou pedmtem pée pedních

historik nmeckých.

Le prameny k djinám sociálním nejsou tak po ruce, jako

k djinám politickým. Z kronik jest výtžek nepatrný, k porozumní

listin schází obyejn klí. Geologie, anthropologie, ethnologie,

archaeologie, právní historie, djiny umní a literatury a j. musí tu

vypomáhati.

*j Karl Lamprecht, Deutsche Geschichte, I— III. Berlin 1891—93.
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Tu dlba práce nezbytná a » dkladnost nmecká^ provedla ji

až do samých atom.
Obrazn eeno, honosila se historiografie nmecká v 1. polovici

tohoto století geniálními architekty. Plán a provedení bylo skvlé,

le materiál byl kehká opuka. Nyní chodí zástupové zruných

kamenník, hrdou stavbu oklepávajíce, a ta se drobí, bortí, boí pod

jich filigránskými dlátky a kladívky. Budova jest samé lešení, a etné

hut a nesetní jednotlivci dodávají stavivo prvého solidnjší.

Ale s vazbou staviva to vázne.

Díve architekt promyslil si plán, ten byl vcí hlavní, stavivo

bylo mu málo více nežli jílem a celá práce nádhernou vidinou. Dnes

materiál jest vcí hlavní, ježto nepoddajnou, kehkou, nestejnorodou,

takm samá, rznohranná hla. Zde není místa pro libovli archi-

tektovu, kam který kamének umístiti ; vypadl by, nezapadl Kam který

náleží, uhledati, to práce moderního architekta, s niž by nikdo

nebyl z mistr doby opukové.

O jde djinám sociálním? O nic jiného^ než o vystižení, jak

spolenost povstala a v jednotlivé tídy, stavy, kasty se rozlišila,

diiTerencovala.

Rozlišení se spolenosti, to dlba práce. Mžeme tudíž djiny

sociální definovati i v ten smysl, že to jsou djiny dlby práce.

Ohromný kus djin tchto odehrál se takka ped našima oima,

v jedné generaci:

Dnešní sedlák na '^ lánu prostední pdy jest pouhý zem-
dlec, nic více: pracuje jen a jedin o získání plodin, které všechny

prodá a výrobky z nich kupuje zpt. Prodá obilí, kupuje mouku
a chléb, prodá len, kupuje — tkanivo.?* Aty to již ne, i to jest mu
již surovinou; on kupuje odv hotový. On tak hospodaiti musí.

Otec jeho, když hospodáství pevzal, jinak si vedl, vésti si

musil. Tém vše, co spoteboval dm, ba i nad to, spracoval s ro-

dinou sám. Pedli, tkali plátno i sukno.

A vše, co se zmnou touto souvisí, zahrnuje pokrok ohromný

v diíferencování práce. Teba znaného studia a pramen dosud

neuhledaných, aby vylíen byl život a myšlenkový svt národa

s poátku století tohoto. O kolik obtížnjším jest teprv odhaUti

roušku, kterou zasteny jsou zrakm našim starší a nejstarší útvary

spolenosti!

Není dáno badateli každému, aby v studovn své svlékl se

sebe vše, co jej iní lovkem moderním, aby poznatk o spole-

nosti dnešní nepenášel do dob minulých, aby líil spolenost jisté



413

periody na základ tehdejH dlby práce. To jest umní veliké,

ba sám ideál, od nhož dnešní literatura historická daleko dosud

vzdálena. I nejelnjší spisy pedmt ješt dekomponují, moderními

skly naft pohlížejíce, místo ab\' jej komponovaly.

Spolenost moderní dekomponována jest v nesetné skupiny

dle povolání, o nichž v dobách starších nebylo ani potuchy. Vz
na p. byl tu dlouho již, le koláe jako odborníka, emesla kolá-

ského tu dávno ješt nebylo ; každý si zhotovil vz prost sám.

A tak to bylo pro potebu denní se vší tém inností hmotnou.

Ale nejen hmotnou, i s duševní: ím primitivnjší spolenost, tím

mén liší se duší i tlem ode druha druh. Výsledek toho jest jedna,

jednohlasá vle všech
;
jednotlivce nelze tu hned rozpoznati, na venek

tu patrný jen celek, a dle toho, jakou náladou na jeden a týž útvar

takový pohlížíš, vidíš v nm bud rajskou anarchii nebo píšerný

despotism, slyšíš bu jednohlasý cho anebo hlas jediný, neúprosný

jak samo fátum.

Ale jako nemžeš pro samý les nevidti strom a les poznáš

zkoušením jednotlivých drv, tak i sociální historie nesmí se zastaviti

pi nazírání na celek, ona musí podrobiti rozboru Í7idividmivi, in-

dividuum v slova smysle pravém, totiž to, eho dHiíi, dekomponovati

již nelze.

Jen správnou detinicí individua mžeme dojíti k správné definici

spolenosti, nikdy naopak.

Sociální historie jest toho dosud velmi daleka, východiska její

jsou dosud samý rousseauism, samá hypothesa, jichž tím houževnatji

se drží, ím jsou absurdnjší. K tomu pistupuje chaotická termino-

logie, bez definic, táhlá, jak mch harmoniky. A to nekonené tídní,

trhání látky, jakoby dnešní spoleenská dekomposice byla tu od

vnosti. Život a innost jedné a téže spolenosti, ba jednoho a téhož

individua, rozmetán do pihrádkových kapitol, mezi nimiž zeje propast.

Ani pomcky názorové, obrazy, diagramy, mapy mnoho tu nemohou

pomoci.

Zeptáš-li se vhlasného historika, dovede-li dobe, nejen v pro-

storu a ase rozlišiti Karla Velikého od Karla IV., tož ti zeptání

tvé pite za urážku smrtelnou. Ví, jak který se odíval, jaké iny

vykonal, a nikdy se nesplete, že se Karel Vel. stýkal s Petrarkou

a Karel IV. s Alkuinem. A pec otázka tvá lichá není; on tiesná

zízení spoleenského dob tch, nedovede jich od sebe pesn rozlišiti,

tudíž nedovede rozlišiti ani jich náelník. On ví o nesíslných

jednotlivostech z djin válek, politiky, správy vnitní a vnjší, litera-
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tury, umní dob tch, le pedstavy r^Z/^^w nemá; tu neskomponoval

dosud nikdo.

Staviva k tomu snesli však specialisté již hojnost velikou; nejvíc

ovšem vykonala nmecká speciální studia, to popíti se nedá.

Avšak ím speciálnjším pedmtem se obíráš a celou pozornost

mu vnuješ, tím do vtší jednostrannosti upadáš ; tomu se nevyhneš

;

pohybuje se irý speciaUsta v dimensi jen jediné. Vyvolený duch,

jenž konstruoval zorných úhl dv a pedvedl pedmt studia svého

v stereoskopu. Le vyvolený z vyvolených, kdo všechny poznatky

o jednom a témž pedmtu v jedno dovedl slouiíi; slouiti, ne

pouze skompilovati.

Jedním z tchto jest Mommsen.

Jest to zvláštní vc, že Nmci mli pro ádné spracování historie

ímské mistra díve než pro minulost svou vlastní, akoli byli tak

závidéníhodn šastni, že východisko jejich historie kulturní má pevné

základy, jež zbudoval jim v » Germanii* Tacitus, a že odtud nejvtší

ást své minulosti mohou stopovati pímo a nepetržit již od po-

átk národa samého.

Ne že by mezi badateli o minulosti nmecké nebylo hojn
duch Mommsenovi rovných, ba snad i nad nj vynikajících

;
pí-

inu toho dlužno hledati jinde, v pedmtu samém : Minulost národa

ímského, pesnou dlbou práce již velmi záhy a zeteln rozhšeného,

dá se totiž modernímu pozorovateli nepomrn snáze pochopiti

a vylíiti, nežli život nerozlišených národ germánských. I nám život

staroímský píbuznjší jest, nežli život vlastních pedk našich, ten

jest nám zhola záhadou, peme se o samých jeho základech; ba-

datelé neustanovili se ani na thesi jediné, které by nebylo od-

mlouváno.

I Nmci dosud mají záhad takých dost, a r. 1889 Fustel de Cou-

langs v Revue des questions historiques rozmetal jim hrdou práci

stoletou, celý systém, do nhož vpravovali minulost lidu svého nej-

pednjší jejich uenci.

Historie nmecká konen svého Mommsena našla, jest to Karl

Lampreclit.

Vzácný tento muž jest skrz na skrz specialista a zase specia-

listou nikterak není; zabýval se speciáln všemi obory, jež by mi-

nulost lidu nmeckého podstatn mohly objasniti.

Má skvlou germanistickou prpravu a zná staronmeckou e
a literaturu, jakož i folklór zevrubn.



415

V djinách umní, zejména miniaturního, pro sociální historii

tak dležitého, jest autoritou tvrí; byl i redaktorem listu tak váž-

ného, jakým jest »Westdeutsche Zeitschrift fr Kunst«.

Rozsáhlé práce jeho sociáln historické iní ve vd nmecké
epochu. Dílo jeho »Deutsches Wirthschaftsleben im Mittelalter«

(Lipsko 1884—8(jj jest Uterární kolos objemem i obsahem. Prvý díl

o 1640 str. obsahuje skvlé spracování materiálu ostatní svazky

plnícího. Nazírání, vývody, vše jest tu nové, nebývalé i neslýchané.

Ohromnou práci tuto provedl v nkolika málo letech Tak rychle

dovede málo kdo opisovati, jako on tvoiti, ba málokdo staí to

v stejné dob peísti. Mnohé partie dojdou jist autorem samým
spracování nového, ale pramenem, zdrojem sociologie pro celou

stední Evropu zstane dílo to povždy nevyerpatelným.

S takovou prpravou Lamprecht se již mohl pustiti do sepsání

^Deutsche Geschichte*. Když však bylo ohlášeno, že dílo má býti

zárove populární, nebyla o skepsi nouze, ježto forma Lamprechtova

zejména ve » Wirthschaftsleben* bývala populárnosti pímá negace.

Zatím Lamprecht i tu se osvdil jako z boží milosti mistr

jadrné mluvy historické, jež tenáov lenosti v pemýšlení ovšem

neiní koncese pražádné. Do píliš otelé mluvy nmecké vypravovací

uvádí celou adu termin pípadných, a z bohaté své zásoby synonym

volí vždy slovo nejpíslušnjší, bez ohledu, jest-li v obecné mluv
bžným ili nic. 1 mže se Nmec z Lamprechta uiti nejen ádné,

bohaté historii, nýbrž i ádné, bohaté mluv nmecké.
Nebude zajisté se škodou pro naše literární pomry, jestliže na

dílo Lamprechtovo zde podle zásluhy ukážeme. Ukážeme tenástvu

»Naší Doby« netoliko na bohatý obsah, ale vynasnažíme se, posvítiti

i na methodu spisovatelovu; poznání Lamprechtových djin dojista

i u nás bude užitené. Zasluhuje povšimnutí netoliko od historikv,

ale také od politikv, alespo od politik tch, kteí již pozrjali, že

na stráži národa dobe musí pozorovati, co v táboe sousedního

národa se dje. S té stránky djiny Lamprechtovy mohou sloužiti

za pouení, jakými prostedky jinde národní vdomí a národní

samobytnost .se budí a sílí.

Lamprecht má ke všem a ke všemu, co cesty k protestantismu

upravovalo, nadbytené sympathie zásadní, které nejvíce patrný jsou

v líení sporu mezi ehoem VII. a Jindichem IV. Referentu, jenž

u vcech tch není odborníkem, ovšem nezbývá, než toto stranní

prost konstatovati pedem.
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Program Lamprechtv jest, v sedmi tenkých svazcích vyhciti

historii nmeckou až po dobu naši, pihlížejíc vedle djin politických

k vývoji vnitnímu a života duševního tou mrou, aby objasnno bylo

vzájemné zúrodování rozvoje hmotného a duchového a vyšeten pro

celkový rozvoj osvty nmecké Z2\ú-3iá jednotný a stanoveny jednotlivé

stupn pokroku. Dosud vyšly ti díly, a došel v nich autor až

k Rudolfu Habsburskému.

Již úvod do díla jest neobyejný; vyliuje »djiny nmecké
uvdomlosti národní«. Ježto sta jest i velmi asová, uvedeme ji do-

podrobna:

Víra v právo a v neklamný úinek národního hnutí náleží

k nejvýznanjším znamením doby dnešní. Neváháme pedpokládati,

že národ, který ztratil své národní vdomí, ztratil sama sebe. Po-

ítáme s projevy tohoto vdomí, zejména v sesílené jeho form
národní pýchy, pi každém obratu v osudech narodil evropských.

Tomu nebylo vždy tak. Již kosmopolitism století pedešlého

jinak smýšlel. I ze sama pojmu vdomí národního vyplývá, že tomu

vždy tak býti ani nemohlo. Neb což jest národní vdomí jiného

nežli souhlas djinn vyvinutý všech len národa v podstatných

otázkách vlastního, jakož i celkového žití? Tak žije v pedstav
a cítní jednotlivcov, tak iní jakožto celek, jako souhrn názor

národního veškerenstva, mocnost, která vzncuje, v nadšení uvádí,

unáší.

Jakožto mohutnost djinn vyrostlá, národní vdomí jeví asov
charakter mnivý. V pítomnosti má tvá politickou

;
pirozeným

dsledkem jeho jest: nacionální stát.

Tato tvánost národního vdomí, ve které spoívá dnes tém
tíha požadavku logického, jest pvodu mladého, jest výplod politické

a vdecké práce devatenáctéJio století. Odtud-li se ohlédneme do

nejstaršího, djinn poveného vku národa nmeckého, tož iní

v nm bytnost národní požadavky pímo opané: stát nacionální

popírá; vidí politický pokrok národa zaruený ve smrech zcela

jiných a opírá se jedin o víru v pirozenou souvislost souasník.

V té protiv: negace každého státu nacionálního se strany jedné;

naprostá touha po jednotném nacionálstátu se strany druhé : probíhá

nmecké vdomí ode dn Caesarových až po den dnešní, a jest

samozejmo, že stupnice pokroku z krajnosti jedné do krajnosti

druhé oznauje zárove nejelnjší íáse rozvoje národního vbec.

Dle Tacita Germané pokládali boha »Twisto«, ze Zem-Matky zro-

zeného, a syna jeho »Mannus« za své praotce. Od tí syn Manno-
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vých pochází trojvtví germánské, Ingwaoni, lierminoni, Istwaoni;

podklad to symbolicko-bajeslovný názoru o pirozcfté ]eáx\oih národa.

A pouze v této povésti o pvod a nikde jinde nedošla bytnost

národa vyjádení jednotného.

Bylo to národní vdomí pirozené, jaké mívali devní Hellenové:

jen lenové národa byli v plném smyslu lidé mocí božského oplození

;

ostatní lovenstvo byli lidé stupn druhého, barbai. Nebylo tudíž

teba, nazývati národy cizí jednotliv; byli barbai všickni : V dobách

pozdních teprv zachytili Germané jméno Volsk, nárdku keltského,

a oznaovali jím pak Kelty všechny: »Walsche«, Vlachy.

Pyšné vdomí, náležeti k národu jedinému pln lidskému, vy-

volenému, stailo za podklad souvislosti národní : k emu bylo teba

pásek dalších.? i snad jednotného státu? I kdyby jej byl pipustil

stupe kulturný a štstí politické : jak málo by byl zmohl vyšším

leskem ozáiti obzvláštní božskou výtenost národního pvodu

!

Národního vdomí politického nebylo, i když od národního celku

zetel obracíme k individuu: z tchto German jest jeden jako

druhý ; kmenové severu a jihu, hlavái století prvého a tvrtého jsou

si podobni tak, že jich nerozeznáš. Ani rozlišená kultura hospodáská,

ani duchovný život, do rzných smr rozvtvený, nerušil dosud

jednostejnosti osobností. K emu by to bývalo, pro takovou jedno-

tvárnost individuálního žití utvoiti vyšší, v sob odstínnou lenitost,

jak by jí byl nutn vyžadoval stát jednotný? Stavu tomu slušela

jen státní rozptýlenost, a ta byla dkladná. Národ rozpadal se v sílu

nárdk, a každý z nich lenil se ve skupiny vojensko-genealogické,

as o tisíci duší, v hundertschafty. Hundertschaft, pokud spoíval ješt

na rozrodu pirozeném, byl jediným, zásadn pevným bodem celého

organismu národního.

Z pravidla iníval sice jistý poet hundertschaft po delší dobu

nárdek; le neštstí, zápas, vysthování se, vítzství a porážka

snadno odštpily jednotlivé hundertschafty od úvazku starého a pi-

mly je, by se pimkly k nárdkm jiným. Tak vzniká a zaniká

nemálo nárdk v dob toho tuctu generací, co lze stopovati ger-

mánský pravk. Jest to stav podobný životu v íši nižší zvíeny:

i zde snadné a nezáhubné poltní složitých individuí do útvar

jednodušších a na to mnivé splývání v nové, více mén složité

bytosti.

Pirozené toto vdomí národní bledlo druhým a tetím stoletím

po Kr. Germané vniknuvší do osvícené veleíše ímské nemohli .se

naSe doba i., 0. 27
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již pidržeti vzdorné vidiny, oni že vešl<:erenstvo v každém smru
pedí. Kesanstvo pak hlásalo jim myšlénku sbratení národ

Spolené zájmy životné, hlavn výboj a odboj, zpsobily uv-
domní nové, ne všenárodní, nýbrž kmenové: Bavor, Sváb-Ala-

man, Frank, Sas. V nich slili se nepoetní nárdkové devních

dob. Uvdomní kmenové zastínilo útvar pedchozí a spoívalo ne

na pvodu pirozeném, ale na spolených zájmech. Již prvý projev

kmenového citu jest toho dkazem; teme zajisté v pedmluv
k Zákonníku Salickému z pechodu 5. do 6. stol.: »To jest ten národ,

jenž statn a siln íman tvrdé jho se šije svojí setás v boji ; a po

pijetí ktu, tož byli to Frankové, kteí zlato a drahokamy k okrase

sná.šeli na ona tla svatých muenník, jež ím.ané ohnm spálili,

meem zmrzaili neb šelmám pedhodili na pospas.

«

Zvláštní pízní osudu vyšel práv odtud, kde hrdost kmenová

byla nejbujnjší, hlavní politický proud: Neomezili Frankové ctižádost

svou na území kmene svého, rychle pipojili Alamansko, Durynsko

i Bavorsko v útvar jediný; ten ovšem íší nebyl, nýbrž spíše rázu

despotií asijských; král inil jen požadavky hospodáské- a vojenské,

ale o skutené vlád francké nad zemmi tmi nikdy tém ani

slechu nebylo a kmenovské državy pod vlastními, poplatnými knížaty

trvaly na dále, jakožto zvláštní typy státní.

Celá jedna polovina íše byla románská; národní vdomí speciáln

nmecké nemohlo tudíž vzniknouti. Jen politické vdomí kmene

panujícího tu bylo, franckým správn jsouc nazýváno; nebylo však

nacionálným, nmeckým, ale znamenalo pouze volnost politickou

vrstev panujících ; odtud znaí Francouzm franc a Vlachm, Spa-

nlm a Portugalcm íranco tolik jako »V'olný«; nová nmina pe-

vzala slovo to teprv z francouzštiny, jež pak zdomácnlo v moderní

alliteraci » frank und frei«.

Ve velíši Karlovic Regnum Francorum zaniklo docela a v jich

Impériu nebylo pro nmecké uvdomní národní místa. Byl sice

Karel Vehký podstatou Nmec, le politika jeho byla universální.

Po celou dobu uvdomní kmenového Nmec jenom jediný,

Ostrogota Theoderich snil o universální íši nmectvím charakteriso-

vané; sen ten ovšem splnní nedošel, a zejména to nebyl Karel

Veliký, jenž by jej byl mohl provésti. Již universální význam Církve

byl tomu závorou, a jedin tím, že pánem zstal nad Církví a pa-

pežem, Karel Vel. organisovati mohl spoustu svých výboj prostedky
církevními a pánem zstati v zemi. íše jeho stala se íší Boží pod
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pozemským císaem, a myšlénka národní zmizela ped znamením

kíže Spasitelova.

Ve zmatcích po smrti Karlov zrálo devátým až jedenáctým

stoletím nové kriterion uvdomní národního :- ja:;yková rznost

Nmc od národ ostatních. Spolený pak název Nmcv, »Deutsch',

poal se tvoiti, vyvíjeti a šíiti u národ — románských Teutiscus

poprvé 843 se pipomíná, a to v Itálii. Nmci sami názvu všem

kmenm spoleného neznali ani ješt za Jindicha Ptáníka ; nazývali

se jen »Frankové« v širším smyslu, ba i >Barbai«.

Na východ Vogés slovo theutiscus ujímá se teprv koncem

století X., a to opt jen jako protiva k Slovanm a Vlachm,
nikoli v ústech lidu, nýbrž uených tíd, které zamnily správné

thiutisk (= volksverstándlich), na pamti miajíce Kimbry a Teutony,

na teutonicus, kteréžto slovo nepochybn ani nmecké není.

Teprv r. 1080 vyškytá se poprvé »teutonica patria«, nmecká
vlast. Tím však myšlénka politického vdomí národního dána ješt

nebyla; pouze typickým vnjškem svým Nmec odlouen od typv
ostatních, dosaženo bylo konkrétné, ne již jen symbolické uvdom-
losti nacionality pirozené.

Politickým zstalo vdomí kmenové i na dále. Francouzm
a devním Anglianm byli Nmci Allemands, Skandinávcm (a do

dnes Cuchoncm) Sašové, sousedm východním Švábi. Pouze Vlaši

pijali správné jméno : Tedeschi.

Podnes ješt pudí nmecký partikularism ásten v protivách

kmenových, a r. 1388 wrzburský Frank Leopold Bebenburský v-
noval moselskému Frankovi Balduinu Trevirskému prvou theorii

státního práva nmeckého ješt s odvodnním, že jej k sepsání

pohnula vroucí láska k zemi nmecké, pedevším však k zemi

PVank, která zrodila jak krále Faramunda, tak i Karla Velikého.

Až as do polovice století XI., v nkterých krajinách i ješt

déle žili Nmci povolání jenom jedinému, venkovské orb. Uvnit

tohoto povolání rznili se jen stupnicí spoleenskou a píslušností,

jakož i právem kmenovským.*) Tyto prosté rysy žitota národního

• Langobard na pf., jenž žil v Sasku, podléhal právu langobardskému.

Tato zásada, že každý má právo své, pirozené a nepodléhá právu zemskému,

byla vrozena každému Nmci a respektována na dlouho v celé íši, i provázela

kolonisty nmecké i za hranice, nejen je chráníc ped utonutím v moi jino-

jazyném, nýbrž lákajíc s výsledkem ohromným autochthony, by dotyné právo

to sami pijali a tím vázanost pokrevenskou za samostatnost individuálnou za-

mnili. Tak vydobyli Nmci z naší vlasti svému jazyku celou tetinu, a n-
meckému právu ješt víc.

27*
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poaly pechodem ze století XI. do XII. blednouti. V dob Stauíské

poala organisace nová. Rytíský vojín pestal vzdlávati pdu a

uchýlil se na strmý hrad; sedlák pak odložil zbra. A mezi oba

vsunul se mšák. V novém ád tchto tí stav, ve velké národní

dlb práce jejich zmizel rozdíl mezi právy kmenovými, zmizela

devní stupnice spoleenská.

Rytístvo pevzalo za Stauf vedení národa. Tehdy bylo heslem,

že pedevším v rytíství mají Nmci býti vítzi, heslem, jež vedlo

k veleinm kižáckým a k zpupným nájezdm do zemí slovanských

a do Vlach, šííc rozhoení soused nad hrdopýchou (superbia)

nmeckou.

Toto pojímání národnosti nedokalo poloviny století XIII., za-

niklo zárove s dynastií Staufskou; na jeho místo nastupovalo po-

jímání vdomí národního tužší a prohloubenjší, jehož nositelem stal

se stav mstský.

Jenom znenáhla vypuelo v Nmcích toto vdomí. Kupci n-
metí zvali se ješt lidmi císaskými (homines imperatoris) v dob,

kdy mšanské milice francouzské v perných zápasech bitvy u Bou-

vines (1214) dobyly sob nároku na mšanský ráz francouzského

vdomí národního; ba v Nmcích bylo ješt temno, když Vlach

Tomáš Aquinský na základ zkušenosti domácí prvý pronesl zásadu

nacionálního státu. Stále ješt, akoli íše již v pol. st. XIII. byla v ssuti-

nách a pozdji pouze ledabyle sklízena, lply zraky též i mšanského
stavu nmeckého, k vdcovství národnímu povolaného, na klamném

pozlátku koruny císaské. Peli se s cizími fantasty, romantiky,,

básníky, pro zrovna Nmci poctni dstojenstvím císaským, a n-
mecká uenost neumdlévala u vlasteneckém žárlení pro pednost

tuto uvádti pádné doklady: klassický pvod národa od Trojan,,

nebo blízké píbuzenstvo Karla Vel. s dynastií byzantskou a j.

Le základy mšansko-národního vdomí vyrostly mezitím pec:

Povstala hansa, povstaly mohutné spolky mstské na jihu i severu,

a živé styky mezi kolonisty nmeckými v zemích polabských se

starou nmeckou domovinou. A na poli duchovém vzniklo — po-

prvé! — smýšlení volné, nmecké, skoro jen ješt kesanské, —
ne již církevn poutané! — v mšanské mystice; povstalo nmecké
kázaní, povstala nmecká literatura národní, povstal nmecký ob-

chodní sloh se skvlou skladbou a úseností, povstala prvá spo-

lenost nmecko-mstská, teba že ješt cechovn ulenná. Pud ná-

rodní se dostavil
;
jen silného otesu bylo teba, aby u vdomí vešeL
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Zde ješt jednou prvý popud vyšel s trnu císaova, když

Ludvík Bavor s papežstvím se utkal bojem. Ohlasu nadšeného došly

v mšanstvu uené traktáty státoprávních doktriná dvorských,

zejména traktát »Defensor pacis«, v nmž dokazována nezávislost

císaství na papeži a dokládáno právo svobodných píslušník íšských

na úast v politice. A když pozdji Ludvík vi neústupnému papeži

slabým býti se osvdil, takže kurfiirstové, z bázn o vlastní práva

svá, konen ujali se císae, mšanstvo zaplálo nadšením nesmírným.

Le národu prospti nemohlo císaství tak chabé, jako bylo

Ludvíkovo, jenž nic nebyl, než jeden z mnoha knížat nmeckých,
a ani ne nejvtší. Na tchto základech vzrsti nemohlo vdomí, že

prohloubený cit národní dojde ukojení jen v státní moci jednotné

a nacionáln ohraniené.

Moc císaská od druhé polovice XIV. stol. nebyla nmeckému
citu národnímu na pekážku, stavší se pívlastkem dynastie, která

se o moc vlastní opírala, z póla mimonmeckou, jejížto stedem
byly Cechy. Zchytralý Karel IV. tomu tak chtl. A moc císaská

zstala atributem polonmecké moci domácí, nikoli moci státní, ješt

víc, když od Lucemburk pešla na rod habsburský. Dnešní rakousko-

uherské mocnáství se svou zásadnou i nutkanou negací snah ná-

rodních jest posledním smru toho pebytkem.

Po úpadku císaství zbyl tu ješt universalism církevní. Kol roku

1250 varoval generál ádu kazatelského ped amor soli natalis : Kdo
lásku k vlasti chová, pírody prý ve prospch Milosti ješt nepe-

mohl. O sto let pozdji pak již stenaly všechny nov vzniklé ná-

rodnosti západoevropské pod tlakem církevního universalismu
;
jen

Francouzové ne, sníživše papeže v Avignone na nacionálního primasa

Francie a dvorského biskupa.

Tu dostavilo se velké schisma (1378) a ihned s ním nastal

rozdl sympathií germánských a románských. Nmci a Angliané

pidrželi se Urbana VI., Romani avignonského Klementa VII. Byl

to poátek dalekosáhlé oné emancipace velkých národ evropských

od církevn schematického universalismu, hlavn v jednáních koncil

kostnického a basilejského.

Výsledek byl patrný i v Nmecku, akoli národ o nejpodstat-

njší vymoženosti koncilového hnutí vlastním císaem byl podveden.

Polovicí stol. XV. poíná v Nmecku doba jiná, doba nová, ve snaze

po obrodu ne tak ve smyslu státu universálního, jako spíše po re-

konstrukci nmecké ásti jeho na základech nmeckých, stavovských.
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Než i tenkráte k cíli ješt nedošlo, ježto universalism církevní

i císaský dávno ješt nebyl vymýcen; to mohlo nastati teprv roz-

vojem dsledného individualismu, jenž zásadn vymožen a navždy

pojištn byl — Lutherem,

Nehlásá sice nové uení nikterak evangelia subjektivismu, na-

opak, Písmo zstává i na dále vodítkem víry jediným, le jednotlivci

nejen jest dovoleno, pojímati je podle schopností osobních, nýbrž

jest mu to i ukládáno. Národ piveden k individualismu.

Byl to pokrok nesmírný, a toho nebylo lze získati a zaruiti

na žádné jiné pd nežli náboženské. Pochybnostmi doléhavými se

srdcem krvácejícím se probojovav, a svobody kesana-lovka prvý

dosáhnuv, Luther stal se vzorem individuálního snažení evropských

kultur v stol. XVI. Provedl sice jen to, co zrálo a bylo na ase:

le v tom práv spoívá podstata velikosti osobní, že pokrok druhým

ješt mlhavý postehne u jeho nutnosti a pak jej v tuhém boji

s platnými dosud ády také prosadí.

Do hrází stedovkých Luther uinil prlom; s jásotem hrnuli

se za ním bojovníci drobnjší do svta individualismu nov objeve-

ného. Vzkvetl humanism k vážnjšímu životu, za ním prvá, historicko-

íilologická vda. plná nepedpojatého tvoení. Asi v pátém pokolení

po Lutherovi poprvé pochopen byl jasn svt stedovký jakožto

vk zvláštní, již odumelý.

Nemén pokroilo umní. Vážná snaha Drerova po ideálnem

kánon krásna proti reahsmu, ohroženému technickou bezuzdností

a zabedlému ve formy mody konvencionálné, vyrstá z téže pdy du-

chové, z níž i Luther sílu erpal proti poutm Církve. Do hloubky

propracován byl však tento nový individualistický smr teprv pozdji;

nejvíce pispli Hollandané, nech již líili skryté krásy domoviny

nech kreslili tu veselé, tam vážné stránky života ze širokých vrstev

národa, neb zpítomovali události svaté zpsobem moderním. Zde,

na pd ne již nmecké, princip protestantismu v úrodném boji se

španlskou velmocí vyspl nejvýše, a Rembrandt stal se nejvtším

malíem svta nového, protestantsko-individuálního.

Pouta život hospodáský a sociální obepínající vzdorovala in-

dividualismu nejdéle, a rozvoj stol. XVI.—XVIII. nezniil nikterak

stedovkých ád spoleenských a jejich trojdílnost v stav selský,

mstský, šlechtický.

Za to však octlo se reformaním individualismem národní uv-
domní v období novém.
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Známo jest Lutherovo vlastenectví plamenné, jakož i reformá-

torv ostatních; vlastenectví to prohloubili humanisté, zanícení slávou

germánského pravku: stedovk vidl v církevn nábožném Karlu

Vel. poátek djin nmeckých; tím se stal te Armin bohatýr

stedovku tém neznámý.

I stedovk humanismem pochopen byl krititji. Prese spousty

bájí církevn-kanonistických objevil Ulrich von Hutten tklivý žalo-

zpv nad smrtí císae Jindicha IV., ve form krátkého životopisu

nás dochovaný; vydal jej tiskem (sic!) s radostí zuivou jakožto ryzí Q)

svdectví z doby zápasu mezi císaem a papežem; další, pesné

prameny historické vycházely na povrch; vznikl stízlivý smysl pro

historický rozvoj národa vlastního, základ to, na nmž vzbujelo

vdomí národní nové, hrdé na slavnou minulost, jež pobádala národ

v ped.

Než nastojte! Naposledy zazáila ve svdném lesku koruna

ímsko-císaská ve spojení s politikou domu španlsko-habsburského,

která obepínala celý svt. Když však nebylo po chuti Karla V.,

býti ímským císaem Jiemeckého národa, tu osudn rozšklebil Se

rozpor náboženský a zhnisal protireformací v ránu trvalou. A co

z vdomí jednoty národní pežilo tžké útrapy stol. XVL, zaniklo

v 30tiletých bdách stol. XVII.

Bez státního ideálu, bez moci, aby jakou politickou vli ml,
prošel národ nekonenými boji. a národní vdomi dob dívjších

psobilo jen ješt pro život kulturní a duchový, pojíc a tšíc. Nej-

bohatší zásoby národních vymožeností zanechalo vkm budoucím

stol. XV. a XVI. : svérázné umní národní, rozsáhlý, skvlý prmysl
umlecký, epochálný vynález knihtiskaství, poátky literatury, jež

všemi vrstvami národa pronikala, a novou, nádhernou mluvu spi-

sovnou: vše to mlo te býti znova pstno, hloubeno. V tchto

hlavn snahách prošlo století pedešlé. Tehdy založena sláva národa

nmeckého jakožto národa poetv a filosof; a renaissance klasi-

ckého starovku, z vdeckého rozpoznání zrozená, dala národnímu

tvoení aspo na poli literárním nátr kosmopolitický. Zdálo se,

jakoby národ byl uspokojen vdomím jednoty duchové, jakoby ideál

jednotného státu nedímal ani v hlubinách nejhlubších nmecké duše.

Le to se jen tak zdálo, již národní nadšení, vznícené slávou

zbraní Bedicha Velikého nad Rusy a Francouzi, ješt však více

prbh literární Sturm- u. Drangsperiody osvdilo opak. A když

smetla revoluce francouzská, ne pouze ve Francii, zevní, stavovské

roztídní stedovké, když tíse válek napoleonských nauila vážiti
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si významu jednotlivce jakožto svobodného lena celku, tu osud

národa byl rozhodnut smrem uritým. Poesie z dob válek za

osvobození jakož i poesie Mladého Nmecka, vda historická, právní

a národohospodáská, všechny znaly u vcech národních budoucnost

jednu jedinou.

Jak o této budoucnosti bylo zprvu blouznno a jak byla pak

speetna skutkem, jak clony její roztepeny v bitevném hlomozu

tí válek mohutných: to zná z vlastní zkušenosti každ}'' ze starších

vrstevník.

Události tyto uinily však Nmce obany státními, píslušníky

národa v zcela jiném smyslu, nežli jak tomu bylo v kterékoli dob
minulé

:

Starý German nežil národu, žil malému plemeni, k nmuž pí-

slušel, ba vlastn ani tomu ne; byl lenem pedevším svého rodu;

v dobách míru všechna pée, všechno štstí jeho pohybovalo se

v úzkých kolejích genealcgických. Jen vnit rodu svého došel záštity

a ukojení, vše vnjší rozplývalo se mu v páe symbolických povstí

o plemenných, národních vztazích.

Nmec z dob sthování se národ jinak již soudil, jsa lenem
státního útvaru kategorie vyšší, útvaru kmenového; le pes kmen
zapomenut národ, jsa Frankem, Sasem, Bavorem, zapomnl, že jest

Nmcem.

Soustedním kmen nmeckých skrze Karla Vel. vymýcena

individuálnost kmenová nebyla. Teprv doba staufská postavila proti

dosavadnímu prostorovému rozhraniení kmenovému národa ulenní
stavovské: vedle sedláka povstal mšan a rytí; rznost kmenová

pehlušena rozdíly spoleenskými.

Teprv tím položeny základy k jednotnému, nacionálnému státu,

ale teprv jen základy ; nebyl ješt jednotlivec postaven do pée
státu bezprostedn : noví stavové sloueni byli ve svazky spoleenstev

se zvláštními právy a s výlunými životními cíli; jednotlivec v prvé

ad spoleenstvu náležel, a jakémukoliv pocitu národnímu ped-

cházelo sebevdomí stavovské, dávajíc vdomí národnímu zvláštní^

konvencionální ráz, dle toho, který stav byl sociáln vdí: zprva

rytíský, pak mstský.

Nastala reformace. Pouta stavovská povolila, jednotlivec mohl

se na ^iré moe ideí pustit pod vlajkou vlastní; maje evangelium

za kompas, národ nalezl si víru novou a v ní základy nového života

duchového i spoleenského.
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Le nacionální stát zstal ješt pouhým snem humanistu, a

stedovké zízení sociální dokalo se konce stol. XVIII. v kusech

podstatných. Zevní rozvoj národa nmeckého tím se sice znan
opozdil za šastnjšími soupei, ale pokroku duchovému tím pe-
káženo nebylo.

Tímto pokrokem duchovým, jenž konec XVIII. století ozáil,

vstoupil n^rod do doby nové, doby subjektivismu, do periody ob-

anství státního a svobodné volby povolání, svobodných styk a svo-

bodného umní, na onen stupe rozvoje, na nmž nebylo již takm
žádných závor spoleenských; za nových podmínek prodralo se nové,

sociální ulenní, jehož volný rozvoj, ba samo trvání chránit mohl

jen již stát nacionální. Osobnost jednotlivcova stojí tu voln, vy-

bavena z opratí cechovních, ba skoro snad pespíliš uvolnna i pi-

rozených pout rodiny a pokrevenstva, u volb svobodné, ke které

že skupin duchové chce se pipojiti, pevn opena jen o národní

trvání téhož jazyka, píbuzného cítní a smýšlení. Pouze nacionální

stát mže bohatý život ten chránit v jeho rozvoji, krotit v jeho vý-

stelcích, držet poh omad v jeho síle.

Tak stalo se Nmc moderní vdomí národní z hloubí své-

rázného rozvoje vdomím politickým, tak dralo se k národnímu

státu ; a dobrotivý osud propjil národu k cíli tomu vedle temného

pudu mass i klamu prostou prozíravost, bohatýrskou tvrí sílu

vdc.



Statistika a pojišování nezamstnanc.

Souborná práce o methodologických otázkách statistiky ttezamístnancíi

a o výsledcích nmeckého vyšetování za poslední zimy odvod-
nna jest již velkou pozorností, jakou spor o nedostatku zamstnání

a nouzi v posledních létech vzbudil pro všecky pokusy, získati pro

tento spor íselné základy. Za podobnosti hospodáského vývoje

zemí prmyslových lze oekávati, že týž zájem stejn intensivn

vzmže se brzy u nás, jak to též dr. Bárnreither ve své » statistice

nezamstnanc v Anglii« *) líí o zemi této, která nám zde jako

namnoze v jiných sociáln statistických otázkách dává píklad: »Ziv,

zevrubn a vážn, jako se v Anglii všechny spoleenské problémy

projednávají, zmocnila se diskusse i tohoto pedmtu, a nám ne-

dostává se do ruky žádného listu, v nmž bychom nepišli na rubriku

'>the unemployed*-. Uveejuje se spousta positivních dat, udání

statistická, návrhy, usnesení spolk, korporací, schzí, ústav dobro-

inných, jimiž nemožno zde se nabývati ; avšak již ped více msíci

ustálil se úsudek v tom smru, že jest pedevším nevyhnutelno, co

nejuritji stanoviti rozsah a píiny bídy, pod níž trpí rzné tídy

dlnické. « Zájem ten stoupá zvlášt praktickým významem, jakého

tato vyšetování v dob nejbližší ješt nabudou, ježto práce posud

provedené spíše jen za pokusy a pípravy lze pokládati. Tak
ku p. dr. Adolf Braun prohlásil výslovn pi jednáních o za-

mýšlené v Berlín statistice nezamstnanc, že pokládá tato vyšeto-

vání za prpravnou práci pro obsažnjší úkoly píští zimy.**) »Mn
bylo by se zdálo nejlepším, kdyby byl této zimy v nkterém mst

*) Braunv Archiv pro sociální zákonodárství a statistiku. I. svazek,

str. 43 a násl.

*'=') »Sozialpolitisches Centralblatt« II. sv., str. 88.
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uinn dobe pipravený pokus a teprve dle výsledk jeho kdyby

v následující zim pipravována byla pro ostatní msta vyšetování

o nezamstnaných.* Generální komi,se spoleenstev v Nmecku
vyslovila se k spolkovým svazkm jednotlivých mst v témže smru,

a to velmi rozhodn. Také * íšská komise pro dlnickou statistiku

«

bude se zabývati ve píštím rokování Sieglovým návrhem o zkoumání

bezzamstnání.

Nové podjetí se dotyných prací pone tím energitji a ob-

sažnji, ím více jsou si úastné kruhy vdomy cilú takovouto stati-

stikou sledovaných, jakož i prostedk, jimiž bojuje se proti stále

tísnivjšímu bezzamstnání. Jsou to hlavn dva cíle, jež jsou základem

rzných vyšetování a jež stále jasnji, osteji a rozhodnji dlnictvem

jako úel podnikání jeho se vyslovují a provádjí. Jednak proniká

právo na existenci a vynucují se práce z nouze konstatováním celé

obsáhlosti bídy, kterou bezzamstnání s sebou pináší; jednak pak

získává se materiál k tomu úelu, aby nevyhnutelnost a základy po-

jišování nezamstnanou mohly býti vdecky a technicky odvodnny.
Pojišování nezamstnanc nalezlo své první provedení v dobro-

volném pojištní anglických vyuených dlník ve spolcích, kde je

praktický smysl dlníka anglického uinil podstatnou ástí dlnickélio

pojišování vedle pojišování nemocenského, invalidního, stávkového

atd., jež tém vesms platí se z téže kasy. A to právem, nebo

bezpenosti zachování života, kterouž pojišování dlníku zabezpeuje,

dkuje dlník, že se z nejisté, vratké existence moderního proletariátu

povznesl k novému, mocnému stednímu stavu zem. Proto jest

pirozeno, když spisovatel djin anglických dlnických spolk, Bren-

tano, nejpronikavji doporouí v Nmecku pojišování nezamstnanc,

zvlášt ve knize: »Dlnické pojišování dle dnešního hospodáského

ádu«, kteráž vyšla již r. 1879., tedy ped zavádním dlnických zá-

kon pojišovacích v Nmecku. Požadavek téo knihy vyjaduje

spisovatel ve vt : »Jako první a hlavní náležitost upravení dlnického

pojišování, základm dnešního hospodáského ádu odpovídajícího,

jakožto požadavek, bez jehož vyplnní všechna ostatní pojišování

dlník jsou bez úinku, jeví se nutnost, pojistiti dlníka pro pípad

bezzamstnání. « V úvodu této knihy odporuje spisovatel bžné
argumentaci, že by dnes obvyklá pracovní smlouva mezi podnikatelem

a dlníkem rzným výkonm nejlépe odpovídala a že podnikatelé

mají sice vysoký zisk, ale také velké risiko, dlníci pak malou, ale

jistou mzdu. Naopak, uvádí spisovatel, dlníci trpí ješt více než

podnikatelé pod tlakem krisí, jsouce krisemi vrháni na ulici a vy-
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dáváni vyhladovní, kdežto podnikatelé vtšinou trpí toliko škodu

na jmní a na svém zpsobu života, aniž by pi tom bezprostedn
byla ohrožována jejich existence.

Spisovatel uvádí výklad Herrmannv, že se dlníci mén liší od

zámožných nerovností píjm než nejistotou živobytí. Nejistota více

demoralisuje než všecko ostatní. Pilný dlník musí si íci, že spoí

nanejvýše k tomu cíli, aby pi nastalém nedostatku zamstnání od-

kázán byl na potupnou chudinskou správu o nkolik nedl pozdji

než dlník lehkomyslný. Proto nemže dlník v ustaviném ohrožení

své existence bráti podílu na mravním život, na ideálních statcích

národa. »Jediná ideální vzpruha, kterou lze v nm roznítiti, jest ne-

návist proti stávajícímu ádu.«

V prvním díle knihy, v djinách podporování, nejsou žádná data

o rozsahu nezamstnání v minulosti. V druhém díle žádá se pede-

vším pojišování proti nemoci a bezzamstnání, a sice odškodnní

tak vysoké, aby z toho také placeny býti mohly ostatní pojišovací

píspvky (pro vdovy, sirotky, pro stáí, úraz). Proti námitce ješt

dnes obvyklé, jakoby pojišování takové vyžadovalo velkých hmot-

ných obtí, obrací se velmi oste, a íká, že kdyby pokladny nebyly

s to, aby pojišovaly proti nezamstnání, byly by vbec nezpsobi-

lými a zbytenými. Bez tohoto pojišování jsou prý všechna ostatní

pojišování poloviatostí a nemohou nikdy vyplniti svj úkol do-

konale. Práv tak jako Brentano prohlašuje se i Scháffle pro nutnost

a uskutenitelnost pojišování nezamstnanc.*)

» Zaopatení nevydlávajících jest hlavní požadavek prmyslo-

vého dlnictva, možnost jeho jest dle zkušenosti anglických jednot

prokázána. Toto pesvdení o uskutenitelnosti musí tedy dle vý-

vod Brentanových sdíleti každý, kdo vbec se domnívá, že na pd
dnešního hospodáského ádu provádti lze úspšnou politiku sociální.

Max Schippel**) vyšetuje taktéž výkony anglických jednot hled na

podporu nezamstnanc a dochází opaného výsledku, že prý tyto

nebylý a pro stále pibývající krise hospodáské v budoucnosti

ješt mén prý budou s to, aby svým nezamstnancm pro všecky

pípady zabezpeily existenci. Schippel pokládá to za dnešního

hospodáského ádu naprosto nemožné a z toho vyvozuje nutnost,

ád tento petvoiti.

*) Scháffle, Vereinigter Versicherungs- und Spardienst 1884, str. G5.

**) »Moderní bída a moderní pelidnní* str. 13y.
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Jestliže pes pímluvy theorie nenalézá pojišování nezamstnancú

v íšském zákonodárství (nmeckém) místa a nebylo-li o nm ani

vážn uvažováno, jest dvod toho ten, že jsou zde ješt daleko více

než v ostatních odvtvích pojišování naprosto temny všecky skutené

statistické podklady pro další postup. Zde nedostává se nejen všech

ísel ku provedení vdecky založeného pojišování, ale schází i každé

dostaitelné mítko pibližného odhadování, a nmecká sociální

statistika musí vykonati ješt velké pokroky, než bude moci po-

mýšleti na provedení dokonalé íšské statistiky nezamstnancú. První

poátky státního pojišování nezamstnancú vidíme se rozvíjeti v nej-

menším a sociáln nejpokroilejším spoleenském zízení Evropy,

v jednotlivých švýcarských kantonech. Dlnictvo v Bernu, Sv, Havlu,

v Curychu pipravuje pojišování, jež nemá býti nikterak omezeno

na organisované dlníky, nýbrž ke kterému má volný pístup každý

dlník kantonu. Výlohy mají se krýti stálými píspvky dlník,

jakož i státními anebo obecními pirážkami, správa má spoívati

v rukou dlnických organisací, po pípad za spolupsobení státu

nebo msta V Nmecku existuje obdobný zpsob pojišování pouze

v jednotlivých spoleenstvech. Mezi vyuenými dlníky zvlášt spolek

tiska odedávna s úspchem chrání své leny ped bezzamstnáním.

Nejnovji založil spolek majitel tiskáren konkurení » podprnou
pokladnu pro nezamstnané pomocníky tiskaské na cestách a

v míst«, kteráž vydržována bude píspvky majitelv a tovaryšv

a kteráž zaala innost svoji 1. ervencem m. r. Vtšinou pevládá

hrubší forma podporování nezamstnanou, nicmén staly se práv

poslední dobou etné pokusy, uritjším odlišováním a statistickým

zjištním toho druhu podpor od podpor ostatních docíliti pevnjšího

základ pro jejich vymování a zabezpeení, a tak pejíti od ne-

dokonalé, z ásti i libovolné, jen povahu dobroinnosti nesoucí formy

podpor k soustavnému pojistovachmi právu. Pro tyto pechodní po-

mry, jež zraí se zvlášt v kupeckých spolcích, jest velmi zajímavá

zpráva, která prošla berlínskými novinami. (Volksztg. 3. kvtna 1893.)

> O podporováni neaamhtnajiých v tihnecké7n spolku kupcekán «

veden byl rozhovor v posledním sedni místního spolku kupc
v Berlín. Pro velkou neznalost tohoto zaízení eeného spolku

mohou následující data býti zajímavými. Spolek utvoil v r. 1881

zvláštní oddlení pro podporu nezamstnaných; k níž nutný je zvláštní

píspvek, a sice poskytuje spolek za msíní píspvek 1 resp.

1*50 marky denní podporu o 1 resp. 1 50 m. po 180 dní. Ponvadž
tato pokladna po deset let blahodárn psobí a stále rostoucí zásoby
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jmní docílila, zaídil spolek dne 1. ervence 1891 obligatorní pod-

porování nezamstnaných. Nyní obdrží každý len bez zvláštního

píspvku ve svém bezzamstnání po devadesát dní podporu jedné

marky denn. Mimo to sprošuje se len po tu dobu píspvku,

což zvlášt pi pokladn nemocenské mnoho znamená. Ti lenové

spolku, kteí náležejí zvláštní pokladn k podpoe nezamstnanc,
dostávají tedy v dob nezamstnání po první ti msíce denní pod-

poru dvou marek, resp. 2"50 m., ímž se zajisté krajní nouze po-

tlaí a lenové uchrání se nutnosti, pijati postavení bez dostateného

služného. Spolek vyplatil v r. 1892 pi prmrném potu 1500 len
3382 85 marek na podpory nezamstnanc, aniž žádal prkaz po-

teby.

«

Spolek ten zaznamenává tedy poslední dobou dva velké po-

kroky. ástka 1 až r50 mar., která díve dávána byla za zvláštní

píspvek, byla píliš malá, než aby vskutku pedstavovala pojištní

proti bezzamstnání ástku tu bylo lze pokládati jen za pídavek
k útratám vydržování, a tato povaha podpory vyjádena jest nyní

jasn tím, že odpadl zvláštní píspvek a že ástka podporná dává

se každému nezamstnanému lenu. Mimo to zavedeno jest skutené

pojišování se zvláštním placením píspvk, a pojišování to, jak

eklo se výslovn, staí na as na skromnou existenci a chrání tím

ped Hchevním vykoisováním nouze. Podporovaný není nucen vzíti

špatn placené postavení.

Pojišování nezamstnanc ve velkém slohu se statistickým

podkladem zavádí nyní jiný kupecký spolek. »Nmecký svazek ku-

peckých spolk* po nkterých dívjších plánech, nezdaených pro

obtíž problému, usnesl se na sjezdu v Kolín dne 12. ervna 1892

zavésti pojišování proti prázdni a dal mu pednost ped jednoduchou

podporou. K odvodnní takového pojišování usneseno, konati

ve spolku vyšetování o bezzamstnání, o jichž výsledku referuje

Oldenberg ásten doslovným uvádním zpráv spolkových: » Prak-

tický úel tohoto vyšetování jest projekt pojišovati nezamstnance.

Hlasováním nezamstnanc samých nabyl tento projekt, jakkoli po-

jišování, má-li podpora býti pimená, vyžaduje znanjší roní

píspvek«, znané pevahy proti podporování len bez místa vbec.

Všecky tyto poátky podporují zárove zájem a znalost dosahu bez-

zamstnání.

Tak na p. vdomosti o nezamstnancích mezi vyuenými dlníky

anghckými, pro nž Barnreither data sestavil, spoívají nejvtší ástí

na íslech sestavených Burnettem o sumách podpor, daných ne-
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zamstnancm anglických spolk, resp. o dnech a týdnech podporo-

vání, tedy na íslech, jež se od ísel vlastního bezzamstnání sice

ponkud odchylují, avšak pece nikoli tak, aby nemohly poskytnouti

velmi cenný materiál pouný. Rovnž poskytují dotyná data n-
meckých kupc, knihtiska a ostatních dlnických spolk etný

a vzácný materiál ke statistice nezamstnanc.

Jiný úel, a to úel, který té doby v agitaci nmeckých dlník
a v pokusech jejich o statistiku nezamstnanc stojí zcela v po-

pedí, — jest, hájiti právní nárok na zmnhtnáni v noiizi^ jenž se

obrací pedkem na magistráty velikých mst, ponvadž v tchto pi

rostoucím rozvoji naší lidnatosti dle vší pravdpodobnosti jest nejvíce

bezzamstnaných a tím i nouze, kterouž bezzamstnání plodí, a na

konec proto, že pravidlem jenom zde jsou dlníci tak etní, tak

organisovaní a tak intelligentní, aby takov^é nároky s úspchem
mohli zastupovati. Svj theoretický výraz a své vdecké odvodnní
nalézá tato snaha ve theorii práva na existenci a rozvíjí se pak dále

v theorii práva na práci, jehož obhájcem stal se Herkner, posledn

ješt pi debatách o nouzi v stati » bezzamstnání «.*)

Formuluje zde právo nezamstnaného na veejné zamstnání

takto: »Muži, jenž žádá od veejných spolení zamstnání za mini-

mální sazbu, nutno zamstnání s vylouením všech zneuctívajících

podmínek poskytnouti, a to takovým zpsobem, jaký nepoškozuje

nabytou dovednost jeho ruky, tohoto jeho nejvyššího hospodáského

statku. Pracn nabytá zrunost sazeova, hodináova, tkalcova,

umlého truhláe atd. nesmí býti zniena ukládáním tžkých prací

zemních. « Spisovatel žádá zatím právo na existenci (bez zneuctívající

dobroinnosti), jež se pozdji má státi právem na práci. V tomto

okamžiku agituje živ strana sociálních demokrat ve Švýcarsku,

aby zásada práva na práci pijata byla do ústavy spolkové, a do-

cílila pro svj návrh již 50.000 hlas.

Ze nárok na zamstnání v nouzi je slušný, od obcí odkryt se

nepopírává. V posledních letech bylo pravidlem, že obce na dlnické

žádosti toho druhu ani neodpovídaly, že nároku na práci v nouzi

neuznávají, nýbrž popíraly vtšinou, že nouze jest, jako na p, v Ber-

lín, kde jest ješt v živé pamti slovo: »není žádné nouze v Berlín«,

anebo žádaly prkaz nouze, jako na p. v Hamburku.

Kde se msta v zim 1891—9.2 odhodlala, ve svém okrsku

vyšetiti nedostatek práce, jako v Elberfeldu, Barmenu, Kolín, Er-

*) Sociál, polit. Centr. I., str. 127.
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furt, Magdeburku, tam všechna aneb aspo vtšinou uznala za svou

povinnost, nezamstnaným, jichž veliký poet i nouze konstatovány,

zaopatiti práci z prostedk msta. Rovnž vedlo konstatování ne-

dostatku práce k tomu, že obce pidrženy byly provésti práce z nouze,

aneb byly aspo mstm položeny píslušné požadavky. Tak ham-

burské spolky pedložily senátu resultáty své statistiky nezamstnanc
z podzimu 1892 v pamtním spise s tmito požadavky: podnikati

státní práce anebo pímé podpory, jež nebutež pokládány za pod-

pory chudinské: osm hodin práce pro mstské dlníky; mzdy dle

sazeb spoleenstev; zastaviti práci v káznicích, pokud konkuruje

s prací svobodnou ; mstské výkazy pracovní budtež bezvýminen
pod správou a kontrolou dlník. Podobné požadavky kladla sociáln-

demokratická frakce berlínského obecního zastupitelstva ve schzi

dne 29. prosince 1892, když Singer prokázal nouzi: 1. ustanoviti

mstskou dobu pracovní na 8 hodin, 2. urychliti mstské stavby

(vodáren, pístavu urbanského, jiných zemních staveb), 3, pedsevzíti

práci k úplnému provedení kanalisace. V tomto návrhu jsou práce

z nouze vcí hlavní, v pedešlém pak (hamburském) jsou vedle pí-

mých podpor jediným prostedkem ihned psobícím.

Pomrn málokterá msta, jako na p. Mannheim, Stuttgart,

Cassel, když prkaz nedostatku práce dUnictvem byl proveden, se

pohnula, aby podnikla hned práce z nouze, aneb aspo aby jako

Lipsko poskytla podpory mimoádné. Že nárok na práce z nouze

je slušný, hájil z jara 1893 státní úad proti mstm, totiž ve výnosu

vládního praesidenta v Lehnici vydaném magistrátm mst o více

než 10.000 obyvatelích. Tam konstatuje se, že roste íslo osob,

» kteréž jsou sice k práci zpsobilé, ale nicmén nejsou s to, aby

v zimních msících pro nedostatek píležitosti ku práci opatily sob
a svým rodinám nutnou výživu. « Praví se tam totiž, že jakkoli není

povinnosti k výživ tchto osob, »tož pokládám to pece za jeden

z pedních úkol mstských úad, aby osobám zpsobil3>m a

ochotným k práci dána byla možnost, sebe a píslušníky svých rodin

bez pokladny chudinské vyživiti «. Vyzývá se tam tedy, aby zízeny

byly veejné, bezplatné výkazy pracovní; prohlašuje se, že se chtjí

vždy podporovati nároky nezamstnaných na mstskou podporu

chudých, neprokáže-li magistrát, že žadatel zamítl práci jemu mst-
ským úadem vykázanou. Podobn vyzval vládní president šttítiský

za poslední zimy msto Šttin, aby uinil kroky proti neobyejnému
bezzamstnání této zimy; avšak po energickém odporu mstských
úad, jež jakoukoli nouzi vesms popíraly, odvolal své naízení.
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Také dlnictvo asto žádá zízení mstských výkaz pracovních a po-

žadavek ten jest patrn jen jinou formou nároku na zamstnání, jež

zde tak jako pi režijních pracích obce samo dochází platnosti. Ba

nejúspšnjší provedení toho zaízení (t. j. mstských výkaz pra-

covních) pi zavedení práce z nouze nebo pojištní není již otázkou

slušnosti, ale hospodárnosti, ježto mimo všemožné obmezení bez-

zamstnání snižují se tím i jeho útraty na míru nejmenší.

Pojišování nezamstnanou a práce v nouzi jsou cíle, jež uv-
domle sleduje dlnictvo svojí statistikou. Nad to má takováto stati-

stika i ve sméni zcela jiném význam pro dHnictvo samo, pro stát

a pro vhin. Snahy dlnické samy shrnuje pedseda ústední komise

spolk nmeckých C. Legien, jak následuje: »Pro dlnictvo má
statistika nezamstnanou nesmírný význam. Má v první ad sloužiti

k tomu, aby nepochybnýmJ dkazy usvdila píslušné úady, že

jest nouze hdu a že jest naléhavá nutnost této nouzi odpomáhati.

Mimo to poskytovala by statistika, pokud by poizována byla v pravi-

delných obdobích, dlníku vhled do stoupání a klesání hospodáských

konjunktur, kterýžto vhled dlníku dnes takka naprosto schází

a proto sahá ve dnešních bojích o mzdu k nepravým prostedkm.*

Následek takovéhoto vidní do hospodáské konjunktury byl by

vedle soustavnjšího upravení boj o mzdu zejména i ten, že by

bylo lze úspšnji než dosud zdržovati dlnictvo od sthování do

takových míst, v nichž píležitost ku práci beztoho již znan jest

obmezena. Vbec zakládá se agitace strany dlnické vtšinou na

theorii o krisích a na faktu neuvarovatelného, periodicky vystupujícího

ásteného bezzamstnání. Oldenberg na p. sociální demokracii iní

pímo výitku, že, a svou agitaci vždy více na bezzamstnání staví,

pece žádné statistiky nezamstnanc neutvoila a problém tento

zanedbala.

Státu musí již z obecných politických ohled na tom záležeti,

aby byl o bezzamstnání a jeho možných následcích tak podrobn
pouen, jak toho jen dosíci lze, by uvaroval se ped sociálními vý-

buchy za takové nouze hrozícími, jichž první pedzvsti objevily se

ve hnutí nezamstnanc v Londýn r. 1887, v nepokojích berlínských

a v ostatních nmeckých mstech atd. Stát potebuje této statistiky

dále jako základ racionálního, pro budoucnost nevyhnutelného pe-

tvoení sociálního zákonodárství, nebo když i prozatím zstane

vzdálen problému státního pojišování nezamstnanou, tož padá otázka

ta pece na váhu i pi všech ostatních pojišováních dlník na pí-

spvky odkázaných a zákonodárce musí si pi vymování píspvk
NAŠE DOBA I.. G. 28
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a pi stanovení podmínek býti jist, jaký vliv vykonává bezzamstnání

na píležitost ku práci a dle toho i na platební zpsobilost dlníka.

Z téhož dvodu nabývá dále tento problém dležitosti i pro berní

a hospodáskou politiku státu.

Véda ostatn již dávno uznala, že bez vdomostí o rozsahu

bezzamstnání není pesnjší studium pomr dlnických možné, že

zejména každá statistika mzdy obsahovati musí jako podstatný díl

i objasnní bezzamstnání pi pozorovaných dlnících. Tak stále

naléhavjší požadavek všeobecné statistiky mzdy, která v Nmecku
bude podniknuta nov zizovaným íšským úadem pracovním, za-

hrnuje v dsledném provedení již i nutnost všeobecné statistiky ne-

zamstnanc.

Konen stýká se zde zájem vdecký se vseobecnýDi rjáj/nciii

všech, »Ve pání, aby zavedena byla statistika nezamstnanou, stý-

kají se všichni píslušníci jakýchkoli stran, kteí berou vážnou úast

na sociálním pokroku; na n na všechny psobí nynjší stav ne-

jistoty v otázce bezzamstnání nejvýš úzkostliv, ba docela trapn.

«

Aby pak z tohoto stavu nejistoty bylo lze se vyprostiti,' k tomu

jest jediným a vždy úspšným prostedkem statistika v každém
smru, nebo »ten ze soupe, který sáhne ke zbrani statistiky, do-

kazuje tím již, že jest si své vci jist, ježto zbra tato má dvojí

ostí a mže ho zasáhnouti práv tak dobe jako odprce. Užije-li

zbran ke svému vítzství, pak vnutí ji mimodk do ruky i odprci.

Pravda zpsobem takovým musí se získati a na tom záleží v první

ad«.*j

*) Dr. E. Lange v Socialpolit. Centr. II., str. 115.

(Výatek ze statistického šeteni K. Thiessa
v Pernerstorferov msíníku XII, 11.)

Pelož. V. Ch.



K úprav naší valuty.

Ministi financí obou polovicí íše podali zákonodárným sborm
pedlohy, kterými má býti uinn další krok ku konenému uspo-

ádání naší otázky valutové. 200 milion státovek má býti vzato z obhu
a nahrazeno stíbrem, korunami, zlatníky a bankovkami. Naprosto,

z obhu mají býti vzaty jednozlatové státovky, a sice do 30. ervnaj
r. 1895 — po té pijímány býti mají do 31. prosince 1899 'jen u po-

kladen státních. Za ostatní sumrau — jednozlatových státovek bylo v lednu

1894 v obhu 63,9*)9.148 zl. — mají se stahovati a niiti státovky pti-

a padesátizlatové. Ob ministerstva financí smjí v pomru kvóty na-

hraditi státovky pedevším 40 miliony stíbrných korun, kteréž ovšem
zapoítány budou v kontingent 2J^)0 milion stíbrných korun, ustanovený

valutovým zákonem z r. 1892. Co nad to bude jjotebí ku stažení stá-

tovek, mají si ob vlády zaopatiti v zlatnících a bankovkách od rakousko-

uherské banky, a sice tím zpsobem, že složí v rak-uherské bance za

IGO milion iiOkorun ve zlat (naše ministerstvo financí 112, uherské

48 milion). Dohodnutím obou vlád urí se, kolik vzato bude
z banky stíbrných zlatník a kolik bankovek, banka nestane se na-

prostou vlastnicí uloženého zlata, naopak je povinna zlato ono vrátiti,

nebude-li privilej banky do konce r. 1897 obnoven, nebo kdyby do té

doby banka mla likvidovati, jakož i tenkrát, kdyby toho ob vlády se

svolením parlament žádaly. Za vrácení zlata dostala by banka opt
stíbrné peníze kurantní a bankovky — ímž vyloueny jsou z této

úplaty bance ovšem koruny a státovky. Také nemže banka se sv-
eným jí zlatem neobmezen nakládati. Pokud ovšem vlády vezmou si

za zlato stíbrné zlatníky, mže banka zlato to poítati v bankovní úhradu,

a mže na základ toho vydávati bankovky ve výme stanovené statu-

tem, ale pokud zaplatí banka odevzdané jí zlato bankovkami, slouží zlato

ono jedin za úhradu odevzdaných obma vládám bankovek, a banka
nesmí je poítati v obyejnou bankovní úhradu, a vydávati na n ješt

jiné bankovky. Týdenní výkazy banky mají o veškerých transakcích banky
s obma vládami obsahovati podrobné údaje.

Mimo to žádá náš finanní ministr, aby mohl zmenšiti dluh salin-

kový (100 mil.) na 70 milion, a sice buto vyplacením salinek nebo

28*
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stažením státovek, které na míst jich obíhají. Prostedky k tomu má
opatiti sob vydáním 4procentní dan prosté renty.

To je asi v podstat obsah podaných pedloh.

Docela pirozeno, že zavdaly podnt k obsáhlému rozhovoru o do-

savadních výsledcích našich pokus o úpravu valuty. Nelze zapírati, že

tyto nejsou práv nejskvlejší. Stanovili jsme relaci a zabránili tak, aby

naše ažio nekleslo pod relaci, ale nedovedli jsme se ubrániti, aby nové

relaní ažio nevystoupilo asem až do výše 7"/,,. To ovšem nevypadá

jako úprava valuty, jako stabilisace ceny našich papírových penz, pes
to, že obtížili jsme již svj budžet novou pkou ve zlat (100 mil, zl.)

A tak pirozen všickni odprci zákona z r. 18*.t2 použili této píležitosti,

aby více mén škodolib ukázali na nezdar celé operace. — A zejména

všichni pívrženci stíbra nebo dvojité mny obnovili s novým drazem
všecky ty dvody, které uvádli r. 1892 proti úprav naší valuty na zá-

klad zlaté mny. Nedá se popíti, že stanovisko jejich nyní, po smut-

ných zkušenostech posledních dvou let nebylo nevýhodné. Zda ve všem

správné, jest ovšem jiná otázka,

Je známo, že jsme od konce let sedmdesátých v neustálé mone-

tární krisi. Pechod Nmecka ku mn zlaté, prodej nmeckého stíbra,

zmenšení výroby zlata a stále rostoucí -jeho spoteba v prmyslu, na druhé

stran stále rostoucí výroba stíbra dovedly stíbro a jeho hodnotu ku

krisi. Marné bylo úsilí severoamerické republiky, zameziti znehodnocení

|stíbra, i tam musilo se ustati od bezvýsledného boje, a stíbro padlo

ív hodnot tak hluboko, že by byl ped dvaceti lety nikdo neuvil, že

!e to vbec možno. Stíbro kleslo tak hluboko, že se i Indie, nejvtší

potebovatel stíbra, musí proti stíbru zavírati. Na druhé stran došel

rozvoj velkovýroby svého kulminaního bodu, a my od let trpíme stále

nadprodukcí, která má v záptí klesání cen všech výrobk, a také

zemdlství západní Evropy neobyejným zlacinním moské dopravy

z Ameriky a z Indie nevychází z krise. Ponvadž pak problém nadvýroby

je dosti složitý a obtížný a pohodlnjší je hledati jednoduchá hesla,

která by objasnila hospodáskou tíse posledních desítiletí, hledána ovšem

( píina její hlavn v znehodnocení stíbra — a tak se stala otázka stíbrné

I
nebo dvojité mny jednou z nejpalivjších hospodáských otázek celého

' svta. My v Rakousku od r. 1879 odlouili osud svých papírových penz
od osudu stíbra tím, že zastaveno u nás svobodné razení stíbrných

penz — ale opatení toto stalo se pouhým naízením ministerským, a

my v této polovici íše nebyli také bezpeni |^ed tím, že by Uhry
k stíbru se nevrátily a neuvrhly nás tak do vážné tísn. Mimo to kurs

našich papírových penz stále se lepšil, a zejména v Uhrách, s jejich

velikým vývozem zemdlským, vážn se obávali následk dalšího zlepšení

ceny našich papírových penz.
Z tchto úvah zrodily se valutové pedlohy z r. 1892. Jich hlavním

úelem bylo navždy odlouiti osudy naší valuty od osud stíbra a za-

brániti padání kursu našich státovek pod tehda dosti vysoko vzatou re-

laci. Ovšem také se oekávalo, že valuta naše se ustálí, akoli v této

píin výslovn bylo podotýkáno, že nemáme proti ažiu nad relací

v dob pechodní nijaké záruky a že pevná mna zaruena mže býti
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jedin odstranním státovek a zrušením nuceného kursu a nezmnitel-

nosti bankovek. Prvního úelu jsme dosáhli. Akoli stíbro zrovna v po-

sledních dvou letech došlo nejvtšího znehodnocení, naše valuta tím

zstala nedotknuta. Kursy naší valuty také dále pod relaci nestoupaly,

naopak, naše peníze mely, jak už podotknuto, vysoké ažio.

Píiny našeho ažia nelze ovšem naprosto pesn stanoviti, ale do

jisté míry dají se naznaiti. Pedevším nebyly bez vlivu úvrové operace

státu. Nesplnilo se sice pessimistické proroctví, že se zlata nedodláme,
a když, že zpsobíme na zlatovém trhu krisi.

Naopak. My dostali znanou sumu zlata (pes 100 mil. zl.<^ po-

mrn lehce, a svtový trh toho ani neucítil. Ale ovšem, naše platební

bilance se asi o pt milion zhoršila, ponvadž jsme se za zlato zadlu-

žili cizin. Ale vedle opatrování zlata provedli jsme také konversi naší

papírové renty a nkterých železniních papír, a sice s dobrým výsled-

kem. Ale na kursy valut mla konverse také nepíznivý úinek. Aby se

konverse zdaila, hnány kursy našich papír na burse vídeské do výšky,

ale to mlo za následek, že nám cizina vracela ve velikých obnosech

naše rzné papíry, aby je ve Vídni za výhodnou cenu, vyšší než na bur-

sách zahraniných, prodávala. To zhoršilo naši platební bilanci ve znané
míe. Vedle toho byly pomry zahraninéhc obchodu v posledních dvou

letech pro nás velmi nepíznivý. Jednak dostavily se následky obchod-

ních smluv, proti kterým se delegace z hospodáských dvod tak úsiln

bránila, dovoz zejména v r. 1893 stoupl o 01 million proti r. 1892,

vývoz byl velmi nepíznivý, zejména r. 1892 následkem nepíznivých po-

mr na vývozním trhu obilním, a tak naše díve tak veliké aktivum

v obchodní bilanci povážliv kleslo. A ponvadž naše platební bilance

proti cizin beztoho není valn píznivá následkem silného našeho zadlu-

žení v cizin, staly se pomry zmenšením aktiva obchodní bilance pímo
nepíznivými pro nás. A aby míra byla dovršena, stala se naše valuta

pedmtem rozsáhlé bursovní spekulace v Berlín i ve Vídni, a speku-

lace ta namíena byla s úspchem proti naší valut. A my se ve Vídni

alespo proti ní nebránili, rakousko uherská banka poskytovala nej-

širší úvr za laciný úrok, tak že bursovní spekulace mohla s naprostým

klidem hnáti naše ažio do výše. Jednou naší útchou je, že by bez ažia

následky obchodnxh smluv pro nás byly ješt horší, ponvadž ažio pec
jen po jistou alespo dobu psobí jako ochranné clo a zárove jako

vývozní prémie. .'Xle ovšem nelze mluviti o spoádaném hospodáství

státním, kdyby nynjší ažio na delší dobu mlo potrvati.

Odstraní nynjší pedlohy ažio? Sotva. Zastanci jejich ovšem tší

se nadjí, že upevní dvru v naši opravdovou vli udlati konený po-

ádek s naší valutou. Ale zhoršenou naši platební bilanci, rozhodující

faktor, nenapraví. Tou ješt dlouho budeme trpti. Le nedá se popíti,

že se další krok na nastoupené cest státi musil Ale zbyteno snad bylo

dlati kroky dva. Pro vážeme si ruce také na rok 1890? Pvodn,
ješt za ministra Steinbacha, byl úmysl vzíti z obhu státovek toliko za

100 million. To hyl by krok, který by možno bylo schvalovati. Vzali

bychom z obhu jednozlatové státovky, které z obhu v^aty býti musí.

aby si lid pivykl na užívání penz kovových, a mimo to asi za 40 mi-
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i lion státovek 50tizlatových. Ptizlatových státovek bychom se dotýkati

i nemusili. Podle vládní pedlohy dojde však asi 1895 na státovky pti-
' zlatové, a to je bez odporu chyba. Dokud nemáme 'zlato v obhu, po-

^jtebujeme ptizlatových státovek, ponvadž vyplniti tuto mezeru stíbrem

bylo by velikým obtížením obecenstva. A státovky ty nemžeme nahra-

diti bankovkami, dokud nebude rozhodnuto o obnovení bankovního pri-

/vileje. Mimo to nevíme, co bude se stíbrem. Již nyní je výhodno pa-

i dlati naše koruny a zlatníky, a sice i tak, že razily by se pln, jak

zákon to naizuje.

Pjde-Ii znehodnocení stíbra ješt dál, bude nebezpeí to stále vtší.

Bylo by tedy lepší, ponechati rozhodnutí o dalších krocích bu-

doucnosti.

Druhou vadou je, že vláda nemá v úmyslu zlatníky, které za své

zlato dostane z banky, roztaviti a raziti z nich koruny. Naopak, na onch
200 milion korun, které mají býti dány v obh (v naší polovici íše

140 mil. korun), chce stíbro ješt kupovati nejspíš z dol Píbramských.
Tím dojista peplní se cirkulace. Nezdá se pravdpodobným, že by se

mohlo v obhu udržeti tolik stíbra, pes 200 milion zlatník a 200 mi-

lion korun. A tak bude následek toho asi ten, že zlatníky budou se vra-

ceti opt do banky, a že za njaký as banka bude míti opt skoro tolik

stíbra, jako má nyní, a úmysl bance ulehiti, uiniti ji schopnjší

ku placení ve zlat sesílením jejího zlatého pokladu, bude takovým zp-
sobem asi docela zmaen.

Také zámnu 30 million salinek dluhem rentovým nelze schvalo-

vati. Nevíme posud, co se salinkami zaneme. Nco se s nimi ovšem státi

musí. Ale než poneme je nahrazovati jinou formou státního dluhu, musíme
vdti, jak si ešení otázky té pedstavujeme. Ministr linancí, p. Plener,

je pívržencem falešné po našem soudu theorie kvantitativní, podle níž

závisí cena penz, a tím i ažio od sumy obíhajících penz, a s toho

stanoviska eší otázku salinek. Aby zmenšil obh státovek, zvýšil úrok

salinek, obtížil tím nevaln píznivý náš budžet asi o 400.000 zl. ro-
ního nákladu a zárove dopustil, aby souasn cedulová naše banka
úrok snížila, a tudíž tak drahý pro státní rozpoet pokus jeho paraly-

sovala. Je v tom nejednotnost vedení veškeré akce valutové, která mže
míti nepíznivé následky.

Budeme-li takovým zpsobem pokraovati, bude-li tak málo hledno
k nepatrnému našemu i-ozpotovému pebytku, budeme-li obtžovati roz-

poet náklady na vídeské místní dráhy, na skladišt v Terstu, zvyšo-

váním úrok salinek nahrazováním salinek výše zúroenými rentami,

budeme co nejdíve opt v deficitu, a pak bude už celá valutová akce
definitivn kompromitována.

Povinností íinanní správy je, aby otázku salinek' rozešila co nej-

lacinji. Ve form krátkodobých státních smnek, které by se pijímaly
ku p. ve státních úadech, v poštovních spoitelnách za hotové peníze,

které by byly technicky zaízeny tak, aby se úrok za n dal ist me-
chanicky poítati a vypláceti, prost snad odstihováním dílích ku})on,.
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mohli bychom za nízký úrok, za 2'/„"/o, nejvýš za 3"/^ udržeti v obhu
dojista znanou sumu takových státních papír.

Dalo by se jich užiti ku kasovní hotovosti všude tam, kde nejsou

v míst banky, kde mohou si rzné závody zaopatovati každý den po-

tebné peníze. Ale v té píin je potebí uritého plánu. Zvyšováním
úroku salinek a ásteným nahrazováním jich i^/^ními rentami se roz-

poet státní zbyten a pi malém pebytku nebezpen obtžuje, a ažio

se tím neodstraní.

Z krátkého tohoto nártku je vidti, že ani tm není možno sou-

hlasiti z ist vcných dvod s novými vládními pedlohami, kteí mli
valutový zákon z r. 1892 za vcn oprávnný.

I



Ze Slovenska.

(Od našeho zpravodaje.)

Opt zaínám starou písní : maaení v úad, ve spolenosti,

v kostele, ve škole, všude. Opakují se návrhy, aby národnosti

v Uhrách nejen fakticky, jak opravdu se dje, ale zákonem zbaveny

byly výhod ústavních. Župní výbor novohradský na p. ješt loni k ná-

vrhu Jiího Pongráce podal snmovn pilný návrh, aby nemaarské
asopisectvo bylo stíženo pedbžnou censurou a postaveno do stavu vý-

jimeného. Staiký Kossuthovec Josef Madarász ješt v íjnu m. r. in-

terpelloval ministra osvty, aby »v zájmu ideje jednotného maarského
státu a jednotného maarského národa« všichni knží a jich pomocníci

dobe umli maarsky, aby kázáními, matrikami, školou utvrzovali lásku

k maarskému státu. Nedlouho po nm jiný krajní leviák, Mikuláš

Bartha, prostednictvím župy koložvárské doporouel snmu, aby národ-

nostem se obmezila svoboda tisku a redaktorm naídilo pl léta schovávat

otištné rukopisy pro pípad trestního stíhání, Nemaarm zkrátilo právo •

volební. Podžupan gemersko-malohontský poslal snmu pilné vyzvání, aby

snahy národní v Uhrách byly prohlášeny za zloin neb aspo peci n a

stíhány vzením nebo pokutou penžní. Turanský župní výbor vyslovil

nadšený souhlas s návrhy dvou žup pedchozích. Z valné hromady te-

tího z velkých maarisaních spolk, t. , Zadunajského spolku kultur-

ního, vyšlo na jevo, že zizování maarských opatroven a Škol v obcích

chorvatských a nmeckých dobe se daí. Župní výbor zvolenský v Bán-

ské Bystici, kde širé okolí je tak ist slovenské jako málokde, tak že

na p. v pondlí, o trhu, neslyšíš tam jiného slova než slovenského, usnesl

se na návrh podžupanv požádati vládu, aby zrušila zákon národnostní

z r. 1868, zrevidovala trestní zákon i státní administraci a potvrzovala

v úad knze a na konfessijních školách uitele v celé zemi. Magistrát

msta Velké Revúce, kde stávalo kdysi osmitídní gymnasium slovenské,

úedn pokáral jednoho ze svých obyvatel, že se súastnil rumunského
sjezdu v Sibín. V Liptov, snad nejistší žup slovenské, úední sta-

tistika napoetla do dvou tisíc Maarv. V Orav množí se maarské
školy obecné a krajinské asopisky, založené na odnárodování lidu a

klamání veejnosti vnjším nátrem. Posléze je známo jubilejní slovo

Jókaiovo, že Uhry ješt jednou podmanit, a to maarstvu, je estným
•úkolem uitelv obecných škol.
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Že takové a tolikeré volání nezstalo bez úspchu, je prirozeno.

Ministr vyuování podle nového dodatku 1893 k zákonu o obecných

školách z r. 1879 platí chudým obcím výpomocné uitele, ovšem maJa-
risátory, a odstrauje ony síly starší, které do 1886 mli Ihíitu nauiti

se státnímu jazyku a nenauili se. Následek toho byl na p. jen v Lip-

cov a v Zemplín, že rázem ^5G a 48 slovenských, a v žup temešvár-

ské 68 srbských a rumunských uitelv a jich rodiny zbavili chleba.

Jiné následky jsou, že úady nutí slovenské obce, aby na bezkonfessijní

státní školy maarské platily i tam, kde obce mají svoje vlastní školy

konfessijní, jako se stalo na p. v Tisovci, jehož neúnavní a rázní oby-

vatelé marn se tomu bránili až k nejvyšším instancím. A další následky

zjevují se v tom, že zejména katolické školy slovenské houfn se poma-
Jaují, zavádjíce úplné vyuování jazykem cizím.

Nejinak to vypadá v církvi a v kostele. V slovenské obci Poltáry,

v Novohrad, a v Prešpurském sv. Jue zavedli kázání maarská ; v Mo-
šovcích, rodišti KoUárov, do katolické školy slovenské zavádjí maar-
štinu ; v Tur. Sv. Martin, stedu slovenské intelligence, do katolického

chrámu uvádjí maarská kázání, modlitby a zpv, o škole ani nemluvíc.

Historie obsazení ev. fary v Klenovci je pravá cesta kížová; gemerská

tato obec, s 5000 velmi statenými obyvateli, domáhá se svobodnou

volbou národního kazatele z Pondlka, Michala Bodického, na svou faru,

kdežto vyšší instance církevní jej zamítají a volbu už pl léta nepipou-
štjí. Nejvyšší forum evangelické církve v Uhrách, t. r. generální konvent

obas v Pešti zasedající, je už dávno v rukou maarských chauvinistv,

kterým i ást vlastní strany je ješt píliš mírná, z konventu toho pes
výborný odpor slovenských vyslanc vyšel návrh na »zaokrouhlení« ty
luteránských okres podle známé vám geometrické praktiky tím zpsobem,
aby pevaha slovenská v okrese peddunajském navždy byla zlomena.

Provede-li se, národnosti naší nastane nová veliká újma. Že .za takového

radikálního proudní politického v církvi i církevnost duchovních mizí,

je pochopitelno ; snad je vám známo z novin, že vajnorský fará, v ornáte,

sloužící pohební mši, ministranta bitím odehnal od oltáe, a když jej

znova spatil na hbitov, znova jej ped celým pohebním prvodem
zapudil s revolverem v ruce.

Nevím, je-li vám dosti povdomo, že u nás pes všecky liberální

zákony a veejná zízení vlastn i bez navrhovaného zrušení zákona ná-

rodnostního houfn zabavují se nepohodlné knihovny, asopisy a knihy,

otvírají a nedodávají se listy a telegramy, prohledávají se soukromé domy
a byty z pouhé zvle okresních úedník; že na p., jako stalo se slen
Goldpergerové, pouhá sbírka k dobroinnému úelu osobnímu mívá v zá-

ptí široce rozvtvené vyšetování pro »panslavismus« ; že se zapovídají

zcela nezávadná divadelní pedstavení i veseloher peložených z nminy,
jako se stalo na p. na Myjav, nebo pednes nevinných koncertních

písní se slovenským textem, jako na p. v Nite. Ba i turistické a tlo-

cviné spolky, jak ukazuje osud nepotvrzených stanov sv. martinských,

považují se už za nebezpené. Co pak nedávno stihlo slovenské studenty

na ev. lyceu v Kežmarku, kteí na utvrzování se v zanedbávané školami

mateštin scházeli se v soukromí, zpívali, etli a deklamovali, je ván
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asi známo z novin. Když si k tomu pimyslíte, že v Uhrách není vlastn

porotních soud, krom pro vci tiskové, ty že pak se pedkládají a de-

legují do mst »spolehlivých«, a že vzdlanstvo naše se tení, ježto do-

rost se odnároduje nebo odchází za hranice, máte rub našeho zdejšího

položení ped oima celý.

Naproti tomu s radostí lze pozorovati, že pes to všecko ruch ná-

rodní neutuchá u nás, naopak : zasahuje i vrstvy lidové, V horním i dol-

ním Turci, v Tisovci, v žup nitranské a prešpurské, ba i v zanedbané

Orav, zejména poslední pedlohy vládní na zavedení nuceného oban-
ského satku vzbudily živý zájem nejen církevní, nýbrž i národní. Ob-

anstvo naše postihuje správn, že církevní moment v pedlohách tch
je podízen úelu byrokraticky centralisanímu, že je to zkrátka nový,

široce založený prostedek maarisaní. Schze sice byly zakazovány, ale

úastníci povdli si jinak, co mli na srdci, a rekursy proti zákazm
veejn tištné to doplnily. I jinde hlásí se zjevy potšlivé hlavn z vrstev

mšanských a lidových: co v poslední dob se pozoruje v Kremnici,

Ružomberku, Bezn, Mode, Petrovci, Nireháze, ukazuje k tomu, že

uvdomní pes všechen protitlak se drží

Potšitelné jsou i užší a opravdovjší styky slovensko-rumunské.

Slováci, studující na vysokých školách v Budapešti a ve Vídni, sbUžují

se s tamní mladou generací rumunskou, jako starší vrstvy pstují poli-

tické styky a solidárnost utvrzují s vdími osobnostmi uherských Ru-

mun. Jak známo, v tiskové pi rumunské »Tribuny« dva mladší slo-

venští advokáti, dr. Štefanovi z Prešpurku i jinak vynikající svým muž-

ným vystupováním, a dr. Vanovi z Tur. Sv. Martina, mli úkoly ob-

hájcv. Též slovensko-srbské styky se navazují.

Rumunská nepodajnost už ostatn nese dobré ovoce a vzbuzuje

nadji, že národnostem v Uhrách jednou snad pece se uvolní. Syn

Kolomana Tiszy, Štpán, piznal Rumunm právo pidržovati se vlastní

národnosti, pstovat vlastní e a kulturu; místopedseda strany Appo-
nyiho, Horváth, hlásá rozumné názory o národnostní otázce a za hlavní

úkol maarského státu považuje vnitrní klid a mír; dr. Bodnár ve svém

široce založeném djepise maarské literatury dmysln ukazuje zpsobem
historickým, že assimilaní sila maarského živlu slábne, a že v budou-

cnosti bude se mu zíci mnohého z úspch, kterých dosud nabyl; mi-

nistr Hieronymi žádá si spravedlivou administrací upokojiti národnosti;

dr. Jancsó v brožue »0 dakoromanismu a maarské kulturní politice*

chce národnostem dopáti samostatného kulturního života; a vládní žur-

nalistika, zejména »Nemzet« a »Pester Lloyd«, názory ty šíí a podpo-

ruje. Ba vyskytly se i maarské hlasy, které Hornouherský » kulturní*

spolek nazvaly niemným (haszontalan), a na druhé stran orgán ma-
arské djepisné spolenosti »Századok« prohlásil v letošním únorovém
sešit, že maaení místních názv z dvod historických, filologických

i vcných je nejen chvály nehodné, nýbrž naprosto zavržitelné.

Z potšitelných zjevv uvdomlosti národní sluší zaznamenati i ra-

dostné pijetí vracejícího se ze segedinského vzení Svetozára Hurbana
Vajanského. Bylo v tom víc než pouhá formalita, když rumunské ženy

podaly mu estný dar, když Slováci, Rumuni, Srbové i Chorváti v Pešti
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jej vítali, a když od nádraží sv.-martinského provázely jej dom, pes-

silnou ozbrojenou stráž, zástupy lidu z celé župy. V etných pozdravech,^

jež Vajanský dostal s mnohých strach (echy byly zastoupeny jen jedním),,

bylo nkolik od lidí zcela prostých napsáno tak uprímnS a oteven, že

to o houževnatosti národní podává doklad velmi milý. Kéž náš oblíbený

spisovatel a žurnalista vytrvalou prací odmní se za tuto obecnou pí-
chylnost! —

ekl jsem nahoe, že kruh slovenského vzdlanstva se úží; mnozí
z dorstajících odpadávají neb aspo lhostejní, jiní odcházejí za hranice.

Ve tech studentských stediskách v Budapešti, ve Vídni a v Praze, je

sice dost nadšení a dobré vle a také práce — ale výsledky v život

nejsou s tím v žádném pomru. Rozpomínáme se na adu jmen, jež

slibovala do budoucnosti mnoho pro organisaci a vzdlání svého lidu t

dr. Pavlík, dr. Hasenberg, dr. Kramá, dr. Brpžný, dr. Fridrichovský, dr.

Šípka, dr. Nádaši a j., a j. — kam se podli? A pjde li to tak dále,

našemu lidu nepibývalo by rádc. asopisy slovenské stžují si na ne-

dostatek odbratelstva (uitelský list »Dom a škola « na p. naíká, že-

rná letos už jen ti sta odbratel); nakladatelský spolek sv.-martinský

stále zstává v pvodních skromných rozmrech, nemoha se zmoci; slo-

venská etba se nešíí a málo pstuje, ježto není nových svžích pra-

covník; z nedostatku povolaných a ochotných jednotlivc trpí i tak

pkná snaha, jako jest úsilí dra. Pastrnka o sebrání úplné látky dialekto-

logické na Slovensku, anebo snaha pražského spolku »Detvan«, aby doma
získal pedmty na eskou výstavu národopisnou. Už dnes není dostatek

sil. Gymnasium slovenské, toužebn oekávané, je posud daleko, a ne-

vím, nevím, dokáme-li se ho za takovýchto okolností vbec. Slovenské

noviny, vládou z Pešti podporované, stále vnucované a zadarmo rozha-

zované, i knížky a kalendáe, dobývají si vždy více tená, matou je-

jich úsudek, odluzují je národu a kazí e, pekládajíce vtšinou z ma-
arštiny do sloveniny pímo barbarské

;
jedna z takových knížek nedávno

vydaná s názvem »Vekodruhovia« (Kortársaink), což má znamenat sou-

asníci nebo vrstevníci, vzbuzuje zrovna úžas. A mnozí staí osvdení
odcházejí navždy. Nelze zde nevzpomenout! zemelého (dne 23. ledna t. r>)

kat. faráe Martina Culena, který poátkem let šedesátých (18G2— GT),

jako editel gymnasia v Báské Bystici, tehdy ješt vtšinou slovenského,,

odchoval národu celou generaci, a pozdji Jako editel nižšího sloven-

ského symnasia v Kláštee pod Zniovem blahodárn psobil jako oprav-

dový otec žactva. Vdní jeho odchovanci z obou ústav rozpomínají

se na steré milé podrobnosti, jež ukazují poctivou, pímou a obtav,
až do sebezapení ochotnou povahu tohoto znamenitého muže, který byl

jako stvoen na vedení a vychovávání našich selských synk. Když zru-

šili posledn jmenovaný ústav, Culen odešel na aku, kde zemel v sedm-
desátém roce vku svého.

Tím pro dnešek koním, na píšt si ponechávaje nkteré zajímavé

údaje z pomr našeho dlného lidu a z duševního i spoleenského ži-

vota našich amerických vysthovalc, jakož i zprávu o nkterých novin-

kách literárních.



Rozhledy vnitní.

DOZVUKY snmovní — ZOSTENI CENSUR PARLAMENTAKNICH — ZÁKON O INKOMPA-

TIBILIT — SPORY JAZYKOVÉ TABULKY ULINÍ A NESPRÁVNÝ VÝKLAD § V-K STÁTN. ZÁKL.

JZÁKONA — EŠTINA PKKD NEJVYŠŠÍM SOUDEM) — NENÍ »ESKÉ OTÁZKY« — KOALINÍ
VOLEBNÍ CPRAVA - AUTONOMISTICKÉ PROUDY — ZAKONENÍ PROCESU »OMLADINY« —

ORGANISACE ŽIDOVSTVA — ^ V UHRÁCH — RUMUNI.

Snm království eského uzaven po více než sedminedlním za-

sedání dne 17. února. Prbh snmování byl klidný, se stránky poteb
zemských pomrn plodný. Vládní listy snmovníky za to pochválily a bene-

volentn i oposici piznávají jakousi oprávnnost existence, ovšem jen

jako nutného zla; vládní odpoledník pražský 19. února napsal: »V ži-

vot konstituním nejde to již bez oposice; kde je mnoho svtla, musí

býti i stín.« Mladoeští poslanci svým volim a ješt více nevolim,
které zastupují, nezavdili se: veejnost ekala politické impulsy, dl-
nictvo slíbený návrh na zavedení všeobecného hlasovacího práva do snmu
Dlnictvo také hned den po uzavení snmu — ob contumaciam —
mladoeským poslancm v Plzni vytklo neupímnost, jinak nespokojenost

projevena v rzných asopisech. Zklamání a nespokojenost vyložiti spad

i tím, že ped poetím snmování z kruh mladoeských poslanc sa-

mých byla ohlašována státoprávní akce. Den po uzavení zasedání snmu
Dr. Herold ped svýaii volii v íanech — zajisté pro eskou veej-

nost — mluvil o uplynulém snmování, a authentický tento interpret

strany odporuoval » nadšený ldid«, ímž zavdil se nejvíce žurnalistice,

která má o jedno bojovné heslo více. Posluchai Dra. Herolda nepozeptali

se ani po státoprávní akci, ani po všeobecném právu hlasovacím: tle-

skali »nadšenému klidu «, tak jako loni radikálním eem ianského
tábora. —

Z ostatních snm vorarlberský a dahnatský uzaveny prvé, nežli

mohly se státi enfants terribles koaliní politiky. V dolnorakouském ostré

tóny udeili vždy ilí a ízní antisemité.

Vídeská »liberální« žurnahstika mla píležitost zatoužiti po zo-

stení parlamentárních censur. Dostanou-li se do našich parlament ná-

sledkem slibované volební reformy pece snad lidové elementy, byla by

»reforma« jednacího ádu, která by dovolovala vylouiti poslance z n-
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kolika schzí, »liberálm« a snad i jiným velmi vítána. — Antisemité

jsou misti v uvádní »mal\'ch hrích« strany liberální. Nejnovji vvpo-

ítává »D. Volksblatt« Verganiv, kolik liberálních a také polských—
ásten i velkostatkáských poslanc (i z ech) požívá sinekury v rz-
ných správních radách prmyslových podnik, drah atd a volá právem

po zákonu o inkompatibilit. Presidium poslanecké snmovny vídeské
zastoupeno jest temi tunýini místy v rzných velkých podnicích. Osoby
interesované na obchodech rak.-uh. banky nezdají se také nám býti vhod-

nými reformátory otázky valutové.

Jazyková otázka v posledních nedlích opt zaujala místo v po-

pedí. .Máme na mvsli spor obce pražské s eským místodržitelstvím

o eské oznaování ulic a rozhodnutí jeho správním soudem ve pro-

spch stanoviska obce pražské, dále znovu diskutovanou otázku eských
plaidover ped nejvyšším jako kasaním soudem Správní soud zrušil

rozhodnutí místodržitelství, které opírajíc se — ve prospch Nmc —
o i. 1*J. st. zákl. zákona z r. 18('7 . 142. . z. bylo naídilo optné
dvojjazyné oznaení ulic pražských, proto, že ze svého dohledacího práva

nad obcemi zempanský úad politický jen tehdv zastaviti mže usne-

sení, kdvž obec pekroila meze své psobnosti anebo porušila usnese-

ním svým zákon. Ani ono ani toto se nestalo. Oznaování ulic patí do
samostatného oboru psobení obce a není zákona, který by naizoval

dvojjazyné oznaování ulic, z i. 19. zákl. zák. st. . 142 . z. povin-

nost takovou na stran obcí vyvozovati nelze, protože prý lánek tento

neobsahuje než zásadu povšechnou, která by teprve zákony prvodními
vybudována býti musila.

Tento poslední dvod správního soudu, tebas byl zárove bitkou

kritikou ústavních zákon liberální érv, zdá se nám se stanoviska theore-

tického nesprávným a se stanoviska správní bezpenosti povážlivým.

Zákon, jenž by obsahoval pouhou zásadu a poteboval by k úinnosti

své teprve zákona prvodního, by zkrátka neplatil, a proti tomu musíme
se ohraditi: jako theoretikové právnití k tomu poukazujeme, že zá-

kladní zákon o obecních právech oban státních, tam kde zásada právní

obmezena je nebo býti má zákonem prvodním, bu na stávající zákony

poukazuje, bu zvláštní zákony slibuje (i. t! , 9. — i. 12). Se stanoviska

právní jistoty pak sluší uvážiti, že zásada i. 19. se vžila, že v ni skoro

'M) let víme, že se jí dovoláváme a že ani se strany odprc platnost

zákona toho, v rzných nálezech i správního i íšského soudu uznaná,

nebyla v pochybnost brána, tebas na cest k rovnoprávnosti bylo a jest

nám o každou pí pern bojovati. Správní soud nemusil hned platnost

celé zásady popírati, kde stailo rozešiti otázku, zda zásady lze užiti

na konkrétní pípad.

Ped nejvyšším jako kasaním soudem dovoleno bylo dne 17. února

eskému redaktoru dlnického listu hájiti se po esku. Nmecké listy

prohlásily toto dovolení za nezákonné, ponvadž prý dle i; 27. zákona

z r. l>^.'in o nci\\s5ím soud — pednášky u soudu tohoto mají se díti

v jazyku nmeckém. Výklad tento je naprosto nesprávný. Dotený § 27
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je prvním v kapitole zákona, jednající o vnitním projednávání záleži-

tostí soudu tomu odkázaných a nadepsané: »Innere Behandlung der Ge-

scháfte des obersten G.- u. C- Hofes.« a ustanovuje se v nm, že jed-

nací e (Gescháftsprache) je »z pravidla« nmeckou; pednášky (Vor-

tráge) jsou pak ústní výklady referent pi poradách. Patent z r. 1850
tedy otázky jazykové pi líeních kasaních nerozluštil. Otázka ta však

také není, jak Dr. VaŠatý, lozumíme-li mu dcbie, v »zaslánu« svém
v »Nár. Listech* tvrdí, rozluštna v trestním ádu z r. 187^. Trestní

ád zná pouze e soudní (Gerichtssprache) ; když obvinný nebo svdek
není jí mocen, užívá se tlumoníka. Re soudní trestního ádu však není

ani o sob totožný pojem s pojmem ei v zemi obvyklé : nejlepší dkaz
toho naízení z r. 1880, kterým teprve pro království a markrabství

ovšem na základ platných starých zásad zákonných o rovném právu

obou jazyk, pro službu vnjší eština u všech soud první stolice uznána
za e soudní. Jestliže trestní rád vbec (tedy také ne pro líení v 1. sto-

lici) nerozešil otázky jazykové, nelze se ho dovolávati pro líení

ped soudem kasaním. Jazyk eský má však rovné právo s nmeckým
i ped nejvyšším soudem v základ samého obnov. zíz. zemského (C. II

)

pozdjšími zákony uznané a nezrušené, nejvyšší soud nelze pojímati jako

pouhý soud dolnorakouský a analogon toho nalézáme v ízení civilním,

kde — toho teba cestou písemnou — eská strana nemusí slvka n-
meckého užiti, aby práva nalezla a kde rozhoduje se v základ pvod-
ních spis a referátu sestaveného od soudce eského jazyka znalého.

Cl. 19. zákl. zák. st. z r. 1867 . 142. . z. všem jazykm piznává
rovné právo i v úad. Proto domácí usnesení nejvyššího soudu, na zá-

klad jehož zástupci stran k plaidování v jiném než nmeckém jazyku

nejsou pipuštni, za zákonné pokládati nelze.

íšská rada vídeská sešla se opt dne 22. února. Zaznamenáváme
jen, že na dotaz dra. Herolda v rozpotovém výboru dne 27. února prohlásil

ministerský pedseda kníže Windischgraetz, že nemže akceptovat výraz

» eská otázka«. Jist je koalici otázka tato kamenem úrazu, by na ten

as zápasila s ohlašovanou reformou Dne 7. bezna konferovala vláda

se zástupci velkých klub o zásadách zamýšlené opravy volební pro íš-

skou radu Oprava dle návrhu vlády záležeti má ve zízení páté kurie,

do které volilo by se 43 poslanc, k volb oprávnni býti mají obané
24 let staí, v míst usedlí, kteí nejsou vyloueni z volebního práva,

nevolí již v kuriích a bu vykáží se vzdláním stedoškolním, bu placením

an vbec, bu dva roky patili k nkteré nemocenské pokladn. Sou-

hlasu v konferenci nedocíleno; zajímavý je odpor hr. Hohenwarta, který

navrhuje reformu, která má hovti stanoviskm jak konservativnímu (za-

chování dosavadní kurie velkostatkáské) tak autonomistickému (redukce

venkovských a mstských mandát a delegace jich ze zemských snm),
tak konen pokrokovému (volba 80 poslanc na základ všeobecného

hlasovacího práva). »Neue fr. Presse« bojí se, že by tento návrh Hohen-
wartv mohl dosáhnouti ^/^ vtšiny, pijetí jeho bylo by prý capitis de-
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minutio parlamentu. Posl. Ebenhoch v lineckém katol. spolku vykládal

svj projekt reformy, založený — nikoliv dsledn — na myšlénce orga-

nisace stavovské. Samé to zákonodárné mastikáství, jímž nezdravý parla-

mentarism vvléiti se nedá.

Zajímavo jest stopovati vystupující v politickém život piedlitavském

proudy autonomistické. Mluví se o decentralisaci drah, o vrácení ásti
daní reálních zem.ím, zem mají opt nabyti vlivu na volby do íšské
rady. Jestliže slabé ovšem proudy tyto otevírají snad trochu utšenjší
perspektivu do budoucnosti, divíme se neporozumní u nás. Tyto dny
vnovala známá osobnost kapitál 100.000 zl. za tím úelem, aby pražská

akademie malíská bvla sestátnéna.

V Praze »omladinový procese vzal neoekávaný konec. Pedseda
líení dne 12. února, kdy poíti mly plaidoyery, povolal do soudní sín
polic, strážníky, následkem ehož obžalovaní dalšího hájení se zekli a

obhájcm plné moci odali. Piaydoyery veejného žalobce a soudem ad
hoc ustanoveného obhájce —• soudního adjunkta — konaly se v nepí-
tomnosti skoro všech obžalovaných. Dne 21. února vynesen rozsudek,

jímž iiS ze 77 obžalovaných odsouzeno vtšinou k žalái pes rok trvají-

címu. Soud pokládal existenci tajného spolku za prokázanou a uznal, že

úelem tajného spolku bylo poádání výtržností protivládních, tak že

každý, komu tento úel spolku toho byl znám, dopustil se spolu zloinu
rušení veejného pokoje. Úastenství obecenstva sympathisující bylo

v den publikace rozsudku neobyejné, písné tresty deprimovaly vše-

obecn— byl to dies irae. Další rozbor celého hnutí pro »Naši Dobu«
shben již se strany jiné ,

Vedle jiných spolk rozpuštna v posledních dnech úedn »Ná-
rodní jednota eskO'židovská«, ítající na venkov 48 odbor místních.

"v rozpuštné jednot mlo se organisovati eské Židovstvo — . dle sta-

nov — za tím úelem, aby se pimknulo k eské národnosti a bralo

podíl v její hospodáských i kulturních snahách. PozoruhoJno jest, že

u nás organisovalo se Židovstvo v téže dob, ve které ve státech sou-

sedních i v našem mocnáství samém Židé se organisují. V Nmecku
povstal »Centralbund der deutschen StaatsbLirger judischer Confession«,

ve Vídni pod rouškou obrany proti antisemitismu nedávno organisace

židovská podala dkaz síly a vlivu, v Rusku vyzývá dle »VarŠ. Dne\vniku«
židovský asopis židy »k sesílení sebevdomí, ku pípravám k boji o ná-

rodní existenci*. Tebas bychom nevili hned v tajemný pokyn njaké
ústední svtové organisace Židovstva, sluší faktum organisace eského
/nlovstva zaznamenati jako zjev viditelného mocného proudu.
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V Uhrách ve snmovn representant zahájena 11) února debata

o pedlohách manželských. Odprcové vytýkají vlád »antichristianism«;

že stát uherský (vlastn maarský) dlá pohanským ; Apponyi stojí proti

pedlohám. Debata jako pravé divadlo pro Evropu vede se ve velkém

slohu, a aktéi starají se o vasné vpadnutí pipravených sbor a klak.

Dne 2. bezna uspoádalo studentstvo vlád hluný projev, a ministr práv

Szilagyi v ei své k studentstvu snad mimovoln charakterisoval centra-

Hsaní a maarisaní úel pedloh : »Pejeme si scelení uherského ná-

roda na základ rovnosti a svobody svdomí, a vtlením tchto liberál-

ních ideí chceme strhnouti, co dlí vyznání od vyznání, národnost od ná-

rodnosti, obana od obana! . . .« Dne 4. bezna dokazovala vláda svtu,

že i uherský lid má porozumní pro její politiku, i odbýván meeting

v Budapešti, jehož dle zpráv vládních list súastnilo se pes 120.OOU
lidí, mezi tmi 50.000 deputant z venkova. Prbh byl skvlý, a shro-

máždní nadšeno pro liberální politiku církevní. Dle zpráv se stran jiných

bylo deputant jen nco pes 2(\000, mezi nimi mnoho Žid, ale též

nco sedlák: tito dostali prý až po desítce denn diet, nocleh a volný

lístek na dráhu. Správa státních drah uherských tuto poslední zprávu

dementuje Faktum prý je, že i nadšení bylo podvržené: bodí maarští
sedlákové myslili prý, že do Budapešti táhnou na poest Kossuthovu.

Proto také v prvodu neseny staré revoluní prapory, a z nho provo-

láváno »eljen Kossuth!«

Sedmihradští Rumuni zakoušejí prudkou pérsekuci, skutený stav

výminený. V Oxfordu v Anglii, ml býti dne 2. bezna meeting svolaný

anglickými universitními profesory k pojednání o rumunské otázce. Ma-
ai nejsou spokojeni s výsledkem škol pro r. 1890, totiž v Uhrách bylo

o 441.000 více než 1886 tch, kteí neznají samospasitelné maar-
štiny — proto prý »škola musí Uhry po druhé dobyti«, a proto šma-
hem odstraují se i z konfessionelních škol uitelé, kteí nedosti maa-
risovali. V Bysticko-Naszodském okruhu na p. dána výpov hned

28 — všem najednou ji dáti nelze, sice by stánky maarské osvty mu-
sili zavíti. A to pece k vli svtu a —• liberalismu nejde.

Kn.



Rozhledy zahraniní.

JAK HROCH POMÁHÁ NMECKÉ KULTUE V AFRICE — RUSKO-NMECKÁ SMLOUVA —
FRANCOUZSKÁ POLITIKA OCHRANÁSKÁ — BOJ PROTI ANARCHISTM A SOCIALISTM —
GAMBETOVEC SPULLER POKRAUJE — CARNOT DIPLOMATEM — FINANNÍ A SOCIÁLNÍ

PLÁNY CRISPIHO — LEV XIII. — QLADSTONE ODSTUPUJE — UBÝVÁNÍ ANGLICKÉHO
STÁTNÍHO DLUHU — RUSKO (ZEMDLSTVÍ — DOBROINNÝ SPOLEK — ARCHAEO-
LOGICKÝ ÚSTAV V CAIHRAD — NÁRODNÍ ŠKOLSTVÍ) — BALKÁN — BASKOVÉ PRO

AUTONOMII.

Neobvyklé pedmty kolovaly letos v íšském snmu nmeckém pi
debat osadnické v lavicích poslaneckých. Byly to dtky a bie z hro-

chové kže, gummové roury a jiné zajímavé nástroje, jimiž nmetí
osvtonoši vštpují požehnání kultury africkým barbarm. Jest to zásluha

sociáln demokratických poslanc, že postavili do jasného svtla innost

nmecké soldatesky ve východní Africe a že odhalili onoho kolonisaního

ducha politiky nmecké, jejž charakterisuje nad jiné rozkaz guvernéra

Wrochema, aby domorodci pod písným trestem všechny Evropany vo-

jensky pozdravovali. Kanclé Caprivi marn snažil se sensaní odhalení

sociálních demokrat oslabiti, podstatného na obranu guvernérovu ne-

dovedl íci nieho.

Než brzy upoután byl snm nmecký otázkou mnohem dležitjší:

smlouvou nmecko-ruskou. Císa Vilém uznal politické dvody pro uzavení

této smlouvy za dosti vážné, aby sám osobn pro pijetí její agitoval,

ano samo okázalé jeho smíení s Bismarckem mlo — nehledíme-li

k momentm citovým, vzbuzeným poslední tžkou chorobou Bismar-

ckovou — jist také úel získati si i jeho podpory v této dležité zá-

ležitosti. Nebo hlavním bodem smlouvy jest snížení cla obilního s 9 fr.

40 c. na 4 fr. 35 c. za 100 kilo, jež bude míti za následek znaný vliv

na ceny obilí a tím na rentu pozemkovou vbec. Smlouva pikázána

prozatím komisi, z jichž 28 len se ítá 14. pro, 11 proti a 3 dosud

nerozhodní a v níž v diskusi o mnohých zásadných otázkách se po-

krauje. Dležitou úlohu hráti bude opt centrum, jež hlas svých bez

závažné koncesse vlád k disposici zajisté nedá. Není to jen odvolání

známého zákona protijesuitského, jež v dnešní situaci centrum trvale

drží na povrchu svého programu, nýbrž jest to i znovuzízení v boji

NAŠE DOBA 1,6. 29
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kulturním zrušeného zvláštního oddlení katolického pi pruském mini-

sterstvu osvty, jehož se nejnovji domáhá. Vzorná káze a obratná

taktika, které ddic Windthorstv, dnešní vdce centra Lieber, muž
populární a demokraticky pibarvený, s úspchem užívá, dávají nmeckým
katolíkm nadje nejlepší. O podobném úspchu opportunistických Polák
s Koscielským v ele lze právem pochybovati. Prohlásil se aspo pruský

ministr kultu Bosse dosti píke proti dalšímu rozšíení koncessí, jež

uinny byly polskému jazyku vyuovacímu na školách normálních

v Poznani, na Slezsko a Západní Prusy.

A zvláštní úkaz 1 touž dobou, kdy stát trojspolku snaží se ukázati

Rusku svou pátelskou ochotu na poli hospodáském, kráí Francie

cestou zcela opanou. ?ul hlasy proti 172 pijala francouzská snmovna
zvýšení cla obilního na 7 fr. Rozhodní ochranái žádali dokonce 10 fr.,

a vláda sama pvodn navrhla 8 fr., teprve dtklivý pokyn z Petrohradu

piml vládu i majoritu k ústupu na 7 fr.

Dsledky nynjší celní politiky nejlépe osvtlují následující data

o dovozu a vývozu práv uveejnná ministerstvem obchodu

:

Dovoz: 1893 1892 1891
potravin .... 1.114,031.000 1.400,435.000 1.652,502.000

látek pro prmysl . 2.253,706.000 2.172,688.000 2.457,030.000
tovar 568,903.000 614,036.000 658,335.000

3.936,720.000 4.188,059.000 4.767,867.000

Vývoz:
potravin .... 699,831.000 759,303.000 808,822.000
látek pro prmysl . 776,996.000 822,587.000 836,021.000
tovar . . . 1.660,252.000 1.820,713.000 1.863,415.000
poštou posláno . . 72,340.000 58,132.000 61,479.000

3.209,619.000 3.460,735.000 3.569,737.000

Dovoz tedy klesl za dv léta o více než 830, vývoz o více než

369 milí. frank.

I v parlament francouzském oste srazily se oba oposiní tábory:

ochranáský a liberální. V ele tohoto zejména Leon Say, jenž vzal an-

archistický terorismus posledních dn za záminku bezohledn vystupovati

nejen proti socialismu, nýbrž proti všem sociálním opravám vbec.
Francie octla se vbec v podivné situaci. Vypstivši liberalism hospo-
dáský i politický až do nejkrajnjších dsledk, žasne nad tím, že ne-

dostavil se ekaný ráj a blahobyt, a že pod lesklým povrchem jeví se

nespokojenost a bída sociální. Vláda i parlament francouzský, jež jsou

výkvtem — nikoliv ovšem nejmravnjším výkvtem — vrchních desíti

tisíc, nemá ve svém doktrináském liberalismu a materialistickém egoismu
žádného porozumní pro sociální úkoly doby. Odtud ono pokulhávání
francouzského sociáln reformního zákonodárství za ostatními evrop-
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skymi státy, odtud ona hluboká nespokojenost v lidu, jež si zjednává

prchod jednou politicky v dobrodružstvích generál rázu Boulange-

rova, po druhé sociáln v šílených atentátech fanatick3'ch anarchist.

A naproti tomuto vážnému nebezpeí nemá parlament jiných lék než

guillotinu, deportaci a káznici! Zejména nynjší ministr vnitra Raynal

ukazuje ve smru tom železnou pst, házeje socialisty všech odstín,

ba i pátele jakékoli reformy sociální s anarchisty do jednoho koše.

Le kterak se diviti, když sám biskup angerský vydal pastýskou

filipiku proti hnutí kesansko-sociálnímu, jež práv ve Francii nalézá se

v malomocných poátcích a v jehož ele stojí pece sám biskup ímský
Lev XIII. svou encyklikou »Rerum novarum*. Proto tím více váhy mla
slova, jež v debat proti Sayovi pronesl socialistický poslanec Jaurs

:

»Jsem sice atheista, avšak skláním v pokoe hlavu svou ped velikou

postavou Ježíše Krista a ped jeho evangeliem, jež jest uením chudých

a trpících «

Na druhé stran sympatie papežské kurie k republikánské Francii

nezstávají bez ohlasu. Nebo jen dvody politickými vysvtlíme si

episodu, kde známý kulturní bojovník, dnešní francouzský ministr Spuller,

stal se ve snmovn obhájcem náboženského kultu St. Denisský maire

zapovdl totiž ve své horlivosti republikánské nésti kíž v ele pohebního
prvodu. Zákaz tento byl vládou zrušen, naež ihned následovala ve sn-
movn interpelace Gobletova. Spuller hájil vládu jménem náboženské

tolerance a žádal za pechod k dennímu poádku. Tento byl také velikou

vtšinou pijat.

A ješt historii z vysoké politiky pikantního pídechu. Njakou
indiskrecí vyšlo na jevo, že president Carnot bez vdomí své vlády,

prostednictvím vojenského attaché francouzského vyslanectva v Kodani

Beauchampa navedl cho prince Valdemara dánského, rozenou princeznu

Chartreskou, v jejichž žilách koluje krev orleánská, aby na svém, jí velice

naklonném Švakru caru Alexandru za jeho letního pobytu u dánské

královské rodiny vyzvdla tajné úmysly jeho v píin osudu Francie.

Chytrá diplomatka úelu svého sice nedosáhla, avšak odhalení celé vci
zpsobilo mnoho zlé krve jak v Petrohrad tak i v Paíži a mnoho
mrzutosti CarnOtovi i nešastnému attaché.

Itálie konen bez obalu ohlásila svj státní bankrot. Sotva železná

ruka Crispiova potlaila sociální povstání na Sicilii a v stední Itálii,

vystoupil finanní ministr jeho Sonnino, aby, když už nic nezbývalo,

okázalou upímností piznal celou finanní mizérii nejmladší velmoci.

Deficit na rok 1894— 95 iní okrouhlých 177 milion lir, nuže deficit

ten teba odstraniti. Sonnino uznává nutnost úspor, nikoli však n a

vojsku, nýbrž ve vnitní správ. Úspory tyto proti deficitu budou celkem

nepatrné, nutno tedy sáhnouti k zvýšení státních píjm : pirážka k po-

zemkové dani, zvýšení daní mobilárních, zdražení monopolisované soli,

zvýšení dan dchodové, dan z lihu, poplatk ddických a cel obilních,

a konen zkrácení kupon rentových — ministr nazval to eufemisticky

konversí, akoliv o konversi nelze mluviti tam, kde se viteli nenabízí

29*
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splacení kapitálu v cen nominální — to onen famosní program, jenž

vynésti má Itálii 150 milion lir a který vyvolal výkik úžasu všude -

mimo v parlament italském. Otuplost mravní odpovdnosti snmovny
italské dosáhla takového stupn, že nejen pijala program Sonnoniv

I
s uspokojením, nýbrž odhlasovala Crispiovi pro krále i dalekosáhlou

^ plnomoc diktátorskou. A tak Crispi, nahradiv i v pedsednictvu sn-
, movním sob nepohodlného a nebezpeného Zanardellia svou stvrou,

vede Itálii dále v jícen revoluce sociální.

Jak výstražn zní v to hlas kmeta nad hrobem se sklánjícího,

papeže Lva XIII.
,^
v alokuci kardinál ve výroní den narození a koruno-

vace své

:

»Na sklonku života pokraujeme až do posledka snažíce se, aby

požehnaná innost církve byla cítna. Jest toho nutná poteba, nebo
'základy poestnosti, spravedlnosti, autority, svobody, práv i povinností

jsou zvráceny.

«

Anglie louí se s Gladstonem. Déle než pl století záil hvzdou
na politickém obzoru Velké Britannie, byl souasník Peelv, Palmer-

sconv, odprce Disraeliv, pro skvlé vlastnosti svého ducha byl od
stoupenc svých zbožován, od politických odprc nenávidn, avšak

vždy respektován. Nemén než tyikrát vyšinul se na keslo premiéra

svtové íše anglické a odchází z jevišt politického nikoliv poražen,

nikoliv opuštn vtšinou svého národa, nýbrž podrobuje se rozkazu ne-

úprosné pírody, jež konen pece požaduje i od nho tribut stáí.

S tžkým srdcem opouští asi úad svj, vždy myšlénka, jíž konec života

svého zasvtil, vzkíšení samostatnosti národa irského, provedena teprve

napolo. Mocná pekážka ve form ústavy íšské, hrdá komora peer
postavila se na odpor výkiku potlaeného národa o jeho právo, a silné

vle, železné energie a velkého ducha Gladstoneova bylo teba, aby

pekážka tato byla odstranna. A vše nasvdovalo tomu, že se Glad-

stone velikému zápasu s všemocným lordstvem Anglie nevyhýbal. Heslem

jeho bylo horní snmovnu podrobiti neb zniiti, a národ s jásotem sou-

hlasil. Obrovské meetingy a demonstrace proti snmovn lord, jež ješt

posledn zamítnutím billy o úrazovém dlnickém pojišování ukázala

svou nehumanní stránku a upjatost, jsou na denním poádku. Pda pod

horní snmovnou se již chvje, všeobecný útok na tuto nepekonanou
a zastaralou institucí byl již pipraven : v tom první vdce nucen jest

opustiti bojišt. Avšak ješt poslední jeho slovo, poslední jeho vystoupení

ve snmovn jest vášnivý útok na komoru lord, jest vržení jí v tvá
rukavice k boji na život a na smrt

Gladstone odstupuje, lord Roseberry pejímá po nm pedsednictví

ministerstva, lord Kimbérley povede politiku zahraninou, Harcourt na-

stupuje vdcovství liberál ve snmovn dolní. Nová vláda hodlá kráeti

v Šlépjích Gladstoneových a ukoniti veliký projekt jeho irské samo-

správy. Podaí-li se jí to, dovede-li i ona kol sebe soustediti bezohlednou

a ocelovou vtšinu, nelze dnes povdti. Lord Roseberry, jenž, což

k charakteristice dodáváme, ml za cho dceru Rotschildovu, jest snad
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všeobecn oblíbenjší a diplomatitjší, než byl Gladstone: avšak jeho

velikého ducha, jeho vzácné energie a neúmorné píle nemá. On dovede

snad ke své liberální vtšin pipoutati i unionisty, avšak o vtšina ta

nabude potem, o to pozbude na své kvalit, na své kompaktnosti a

schopnosti. A a pirovnání pomr našich k irským jest sebe cizejšíro a

sebe mén oprávnným, jméno Gladstoneovo zstane nám vždy sympatickým

a drahým, nebo vážili jsme si obhájce a ochránce politické svobody.

K posouzení anglického státního hospodaení a snad i toho fakta,

že Anglie není obtížena militarismem, stjtež officielní data o ubývání

státního dluhu za královny Viktorie:

Státní dluh obnášel 1. ledna

1836 21.600,000.000 fr. 1870 19.575,000.000 fr.

1840 20.925,000 000 1875 18.875,000.000
1845 20.725,000.000 1880 18.475,000.000

1850 20.475,000.000 1885 17.775,000.000

1855 19.975,000.000 1890 17.100,000.000

1860 20.300,000.000 1893 J.6.70i).0O0.00Q

1865 20.750,000.000

Dluh tedy za 57 let se zmenšil tém o 5 miliard frank. Válka

krimská, jak vidti, rušila pravidelné ubývání.

Amortisováno v jednotlivých letech (^frank)

:

1836 4,425.000 1870 62,350.000

1840 55,300.000 1875 91,050.000

1845 60,200.000 1880 260,375.000

1850 54,500.000 1885 175,700.000

1855 66,750.000 1890 130,325.000

1860 90,450.000 1893 134,900.000

1865 40,300.000

Car Alexandr pozdravil se z vážné choroby. Pi dležitosti osoby

gosudarovy je pirozeno, že nemoc carova na Rusi byla veledležitou

událostí.

Za úelem rozvoje zemdlství podniknuta organisace rolnického

úvru, a svolil carevi k vydání 1,200.000 rubl na založení 240 po-

kladen pi okresních úadech pro poskytování krátkodobého úvru zem-
dlského.

Že pes tržebné a celní rznosti politický pomr mezi Ruskem

a Francií zstává neskalený, o tom jasn mluví telegrafický pozdrav,

jejž zaslal carv strýc Michal Nikolajevi na památku 40leté ronice

krimské války, žijícímu dosud úastníku francouzské výpravy maršálku

(>anrobertovi.

Dne 26. února, v den památky cyrillo-methodjské konal dobroinný

slovanský spolek v Petrohrad slavnostní schzi. Spolek ítá 45 len
estných, 13 len dopisujících a 363 len inných. Mezi spisy spolkem

vydanými nalézáme i druhé vydání díla »Jan Hus a jeho pomr ku
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pravoslaví*. Mezi 25 stipendisty spolkovými nalézal se i 1 echoslovan.
Spolek uznal za vhodné veejné odmítnouti jakékoli podezívání v píin
politických agitací v cizin. K posledu profesor Lamanskij ml pednášku
o zemelém pedsedovi jihoslovanské vdecké akademie, Rakim.

Archaeologický lístav má býti založen v Caihrad. Také v ím
a Athénách zízeny býti mají ústavy takové.

V Petrohrad radí se smíšená vládní a církevní komise o tom, jak

vymezit pomr národních škol vydržovaných státem a církví. Sám
»Graždanin« pimlouvá se, aby státní školy zstaly — že prý » ducho-

venský proletariát« dost má starostí svých, jak by se vyživil, a že tedy

nemže se oddati Škole.

Stát dává na národní školy o milí, církev 700.000 rubl ; zemstva

a obce piplácejí státu 7 million, asi 'ó milí. dostává církev z rzných
stran, tak že se na Rusi na národní školství vydává asi 14 milí. Je

pozoruhodné a charakteristické pro vládu, že národ sám dává si na Školy

10, stát jen asi 4 milí.

V Srbsku hospodaí dále Milan. Vychází stále patrnji na jevo, že

celá jeho abdikace, celé vladastvo i domnlé samostatné vystoupení

krále Alexandra bylo pouhou komedií. Milan tímá opt pevn otže

vlády a domáhá se i formáln opt nabytí práv lena královské rodiny

a hodnosti generalissima srbské armády. Pi demoralisaci politických

stran a bezcharakternosti vdc nelze o tom pochybovati, že cíle svého

dosáhne. Napredftáky víže k nmu staré pátelství, liberály rozštpil

v nepátelské Ristiovce a oddané Ribarcovce, slíbiv Ribarcovi ministerské

pedsednictví po nedosti povolném Simiovi. Strana radikální pak silná

potem, ale slabá jakostí a schopností, jest proti tmto intrikám malo-

mocná. Zlý démon Srbska hraje nebezpenou hru nejen o svou vlastní

dynastii, ale, což hlavní, i o existenci Srbska.

Officiální Bulharsko stambulovské tší se svým následníkem, jenž

pi narození, mimo náelnictví pluk všech možných zbraní, dostal ihned

medalii statenosti, a pozoruje žárlivým okem události v Makedonii, jež

nepestává býti tajným cílem jeho pání.

Také s opaného konce Evropy probhla zajímavá zpráva. Idea

centralisaní chová v sob pro ministry kouzelnou moc a nedala také

španlskému ministru Gamazovi spáti. A již z pohnutek politických i
fiskálných, usiloval o to podlomiti tžce vybojo^'aná samostatná práva

Bask v bývalém království Navarském a vaditi autonomní provincii ve

finanní systém Španlska. Avšak Baskové stežící svá fueristická práva,

pozvedli proti centralisaním choutkám vlády Sagastovy tuhý odpor,

a ministerstvo znající dobe vážné nebezpeí tohoto hnutí, jež snadno

by mohlo vzíti na sebe ráz karlistický, nabývá, tuším, už moudré zkuše-

nosý, že v centralismu neleží rozvoj moci íšské a spokojenost národ.

H.



Rozhledy sociální.

DLNICKÁ POLITIKA V RUSKONMECKÉ SMLOUV — STATISTIKA LIDÍ BEZ PÍSTEŠÍ —
SOCIÁLNÍ PRÁCE ESKÉHO SNMU : CHUDINSKÉ STRAVOVNY A NEDLNÍ KLID V OBCHOD—
SLEVA JÍZDNÉHO NA STÁTNÍCH DRAHÁCH — SCHZE NEZAMSTNANC — ÚAD PRO
STATISTIKU DLNICKOU — SOCIÁLNÍ A POLITICKV PROGRAM DELNICTVA V NORVÉŽSKU.

Nmetí agrárníci opeli se celní smlouv ruskonmecké a pronesli

své dvody proti dovozu ruských obilin v íšském snmu i mimo snm.
Naproti tomu zaujaly všechny kruhy prmyslové, emeslné, tovární a

vbec všecky odbory výroby mimo výrobu zemdlskou, zejména i všecek

obchod rozhodné stanovisko pro smlouvu. Tak sešli se zástupcové pr-
myslu celé nmecké íše v Berlín dne 17. února a prohlásili se pro

ruskonmeckou smlouvu. Také mimoádná valná schze nm. obchod-

nictva ze dne 21. íinora, na níž zastoupeno bylo 146 obchodních a živ-

nostenských komor, kupeckých svazk a 6 hospodá, spolk, prohlásila,

že by »zamítnutí smlouvy s Ruskem bylo tžkým poškozením širokých

kruliHV a osudnou hospodáskou a politickou chybou«. Všichni nmetí
interesenti rnohli zde zcela dobe mluviti jménem svým, nebo celní

smlouva ruskonmecká jest pedevším jejich prospchem, avšak oni nic-

mén radji mluví za nejširší kruhy dlnické, jichž zájem tentokráte jde

ruku v ruce s prmyslovou produkcí. Dojde-li totiž ke smlouv, bude

to silným prostedkem k upokojení širokých vrstev dlnických. Nmecká
produkce prmyslová nalezne veliké tržišt v Rusku, dlnictvo nalezne

práci, docílí i vy.-ší mzdy a zárove obdrží lacinjší plodiny a výrobky

ruského zemdlství. Vláda Capriviho dobe to chápe, jsouc pesvd-
ena, že rozšíený export nmeckého tovaru jest nejsilnjším prosted-

kem ke zdržení vzrstu nezamstnanc a socialismu. Proto potlauje Ca-

privi radji agrárníky. Politika ta jest zcela odvodnna, uváží-li se, že

v Nmecku pevládá zemdlská velkovýroba a že agrárníci a s nimi

i zemdlské dlnictvo vždycky ješt jsou spíše zabezpeeni než dlnictvo

prmyslové, vydané krisím.

Mluvíce o Nmecku zmíníme se o novém podniku statistickém. Ber-

línský magistrát zavádí pesnjší statistiku lidí bez písteší, kteréžto

práce souvisí se statiskou nezamstnanc Z této statistiky vyjdou pózo-
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t ruhodná fakta. Již nyní zjištno Jest na p., že mezi 3200 lidí hleda-

", jících písteší bylo 3150 muž a jen 50 žen. Magistrát berlínský vy-

svtluje to alkoholismem, jenž prý hlavn mezi muži ádí a nejvíce bez-

písteší zavinuje. Karel Thiess (Socialpolit. Centrablatt . 20.) však

správnji dokládá, že dvod toho nápadného rozdílu jest spíše ten, že

nouze vede ženu v tisíci pípadech nikoli do asylu, nýbrž na ulici, a že

tudíž nelze z této diference souditi u ženy na píznivjší pomry
výrobní.

Návrh zákona na zízení stravoveti v království eském podán bude

v zemském snmu království eského. Chystaný zákon chce pomáhati

k odstranní tuláctví. V každém okresu zídí se 3— 5 stravoven nákla-

dem okresu samosprávného se subvencí zemskou. Náklad zízení vypo-

ten pro první rok na 140.000 zl., v pozdjších letech na 107.000 zl.

ron. Zásadní ustanovení nejsou píliš propracována, namnoze jsou

i dost všeobecná a pi tom tvrdá a píkrá. Zásada odst. 10 není zrovna

humánní. (»S drazem budiž psobeno k tomu, aby obyvatelstvo zasta-

vilo obvyklé (?) podlování penzi nebo potravou a spíše na se vzalo

úkol, odkazovati osoby hledající podporu k nejbližší stravovn.«) My-

slíme, že není potebí napomínati obecenstvo k odpírání almužen a k od-

kazování na stravovnu. Dlnický tisk dosti prudce se proti návrhu tomu
rozepisuje.

Návrh na upravení chudinství podal ve snmu posl. Schwarz. Od
nho, jakožto zkušeného znalce samosprávné praxe chudinské, oekáváme
úelná a zásadnjší .opatení.

Ješt s uznáním zaznamenáváme, že snm eský resolucí vyzývá
'. vládu, aby pro pomocníky a un všech obchodních živností od 12 ho-

diny polední nedlní klid byl zabepeen,

/
Na státních drahách živnostenští a tovární dlníci, úedníci, dlníci

lesnití a zemdlští, horníci a nádennící mají sleveno jízdné o poloviku
na vzdálenost 50 kilom. ze stanice domácí. Legitimace vydávají se na ti

msíce
;

pi-o nedli neplatí.

Letošní zimy poprvé konány byly ve velikých mstech schze ne-

zamstnanc ve vtším rozsahu. Také ve Vídni konáno v polovici února

nkolik velikých schzí, kde poet osob vzrostl do tisíc. Není pochyby,

že bylo by se tak stalo i u nás, kdyby výjimený stav i v tomto smru ne-

inil naši nouzi neviditelnou. I u nás v království roste každou zimu
poet nezamstnanc a » Sociální demokrat« konstatuje, že koncem února

bylo v království 130.000 pracovních sil bez zamstnání. Taktéž rostou

i píznaky hospodáské bídy, ku p. konsum koského masa, jak v »Naší

Dob« již minule bylo konstatováno.

Ministerstvo obchodu podalo íšské rad návrh zákona o zíze'ní

itadu pro dlnickou statistiku v industrii, emesle a obchodu. Dlnictvo

zemdlské, lesnické a hornické ani tentokráte nebylo zabráno. To je ve-

liká vada a nespravedlnost, a nedá se omluviti tím, že horníci, zem-
dlští a lesnití dlníci podízeni jsou jinému ministerstvu, totiž orby.

Obáváme se, že úad bude píliš policejní; zajisté ml by úad takový

i kontrole i spolupsobení dlník samých býti pístupný, jako v zemích
jiných. Pro dlnickou statistiku zídí se v ministerstvu obchodu nový
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odbor. Zástupcm úadu, jakmile se legitimují, musí býti dovoleno na-

hlédnouti dle libosti do dlnických seznam, do dlnických a služebních

knížek, do ád pracovních, do seznam mzdy, výkaz pojišovacích atd.

Taktéž dovolen jim vždy pístup do pracovních místností a za vhodné
doby i do dlnických byt, zízených podnikatelem. Úady posavadní

mají novému statistickému úadu pomáhati.

Návrh je centralistický (ku p. odvolání jde k ministerstvu obchodu).

Spojený svazek Norvézského délnictva ustavil se v posledním dl-
nickém kongresu ve Skienu Organisace tato žádá : všeobecné hlaso-

• vací právo pro muže i ženy
;

podprná, státem zaruená zaízení pro

pípad nemoci, úrazu, invalidity a stáí; ochranu práva shromažovacího,
spolkového a ochranu volnosti hlasovací ; zrušení cel na všeobecn po-

tebné prostedky živobytí a zavedení progresivní dan pímé ; osmi-

hodinnou práci, a státoprávní uvolnní Norska. Tedy program politický

a zárove hospodáský, jak pijímá jej nyní dlnictvo v celé Evrop.

T; Ch.



úvahy a kritiky.

Na božích cestách. Román od Bjórnstjerna Bjórnsona. Z norského pe-
ložil Hugo Kosterka, Ottova Laciná knihovna.

Je-li teba positivního náboženství? Jaký je v pravd život boží?

Kde jsou cesty boží?

Ole Tuft, jenž za chlapeckých dob — tch dob, kdy lovk bývá

ješt mén praktickým — pipravoval se k missionárství, stane se pa-

storem, žijícím s manželkou svou v pohodlí a hojnosti, ubírajícím se vy-

šlapanou stezkou vnjšího náboženství. Ale tu do msta, v nmž žije,

povolán je za lékae bratr jeho ženy Eduard Kaliem, lovk bez víry

a co víc. lovk odloudivší manželku slepému, nemocnému muži a

oženivší se s ní kdesi v Americe. Dle pastorových názor švakrovo

manželství nebylo niím jiným než cizoložstvím. Tak soudila i jeho

žena Josefina, sestra Kallemova. Za takových pomr pak nezbývá

ovšem, než íci, co se myslí. Neeklo se to sice pímo, ale nazna-

ilo, takže Kaliem a jeho žena Ragni hned po píchodu, pi prvém

setkání poznali, odkud vítr vje. Mezi farou a domem Kallemovým ote-

vírá se propast a zde vlastn teprve rozvíjí se román. Kaliem zahajuje

v mst lékaskou praxi, je velmi pracovitý, snaže se, aby lidem inil

to nejlepší, co dovede. I bez positivního náboženství i v neve je ád-
ným lovkem. Jeho žena Ragni, také nevící v obvyklém smyslu, je

pravý andl. Je to nžné, hezké stvoení dtsky nevysplé tváe, útlé,

ponkud slabé postavy. Byla bázlivá, stále jakoby zalekaná. Vynikala ne-

všedním hudebním vzdláním, zvlášt krásn hrála na piano. Mnoho etla

a ráda myslila v obrazech. Její dobrá, jemná bytost jako slunení pa-

prsek plní svtlem dm Kallemv. Tato Ragni z nedosti jasných dvod,
snad z njaké obtivosti, chtíc vyhovti muži, jemuž se patrn jedná

o zajímavý pípad duševní choroby, stává se sesterskou spolenicí mla-

dého, nepíjemného, nedosti zdrav se chovajícího studenta Karla Meeka.

Stýkají se denn a ze styku vyvíjí se pátelství, jež se stává Ragni osud-

ným. Lidé mají ji za neistou, mluví se potají o milostném pomru
s Karlem Meekem. Když Ragni pozdji — a dost pozd — zvídá, v em se

podezívá, je zdrcena, K tomu i bývalý muž její Soren Kule — patrn
vybídnut rodinou pastorovou, pisthuje se do msta. Ragni všemu tžko
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mže odolati. Chadne — chadne a umírá. Ale tím román není

u konce. Zatím i v dom pas oov na smrt rozstonává se mladý Edvard,

jediné dít Tufta a Josetiny. Nezbývá, než zavolati Kallema, aby jej ope-

rací zachránil. A tu v tch okamžicích bázn o život jediného dítte

chápe i Tuft i Joselina, co je to láska a co to znamená »žít«. Tuft,

zvdv o smrti Ragnin, se vyjádil, že smrtí tou vlastn Kaliem získá.

Ale iní si výitky. »Což kdyby nkdo nyní ekl: ,Tot dobré pro ro-

die, že hoch ume. Nyní ovšem to nechápou, ale asem k tomu do-

jdou' — což kdyby nkdo byl tak surový . . .?« A když pozdji ješt oba
zvídají, jak Ragni byla » istá « a povýšená, jsou pekonáni docela. Na-
stává smír s Kallemem. Pastor je obrácen a praví Kallemovi : »Kudy krá-

ejí dobí lidé, tam jsou cesty boží.« To znamená: »I ty. teba nevrec,

žiješ život boží, ponvadž jsi dobrým. « Tím smvslem koní román.

Z té neúplné kostry vidti, co Bjornson chtl. Postavil víru, ztrnulou

ve formách, proti co možná dokonalému životu lidí nevreckých. Jaká

je víra Ole Tufta! wAlíním,' praví k své žen, »abychom se oba zdo-

konalili ve všem, drahá Josefino, a pak nás povede Bh. Máme ve víre

v Ježíše žíti mezi chudinou a pro ni.«

»Máme tedy prodati dm? Odsthovati se do vesnice? ekni tedy,

co chceš !«

»PinuH-li nás Bh k tomu, tedy ano! Ale musí se to státi ve

víre, a s vírou k vli Ježíši, Joseíino, jinak to nemá ceny.« A uleviv

svému svdomí, hotoví se objati Joseíinu, jež ležela v posteli v bílých

nedbalkách s tmavými vlasy v obvyklém vrkoi.

Taková víra ovšem nedovoluje mu býti upímným ke Kallemovi a

k Ragni A Josefina také, akoli nejednou pi zavených dveích po-

smívá se farizejství Tuftovu, na venek hraje upjatou, istotnou paní pa-

storovou, která musí se držeti hodn daleko od neisté ženy bratrovy.

Svým pak chováním z velké ásti, jak se alespo v román líí, zavi-

nuje smrt Ragninu. Josefina sama pozdji pochopila, že mla podíl

na vražd úpln nevinné bytosti. » Nikoli slovy nebo popichováním, vždy
neekla niehož. Ale práv touto mlelivostí a tím, že od prvního dne

odmítala Ragni od sebe— práv tím byla ubožaka beznadjn zniena.

«

Hradba nepochopené víry stojí mezi domem pastorovým a Kallemovým.

Z toho patrn plyne, že lépe je býti indifferentním, ale dobrým, než

tak ztrnout ve formách bezúinnné víry. Nco tedy ve smyslu ethických

spoleností, jimž je vítán atheista i mystik, theista i pantheista, katolík

i protestant, žid i buddhista, nechají-li svou víru neb nevru doma a

piznávají-li se k pojmu ethické kultury, mají-li pesvdení, že existuje

dobro lovku dosažitelné. Ale je otázka, kde je dobro, co je to dobrým
být? Stali se pak Tuft a Josefina dobrými, když prohledli? A byli díve
špatnými? Ci byli také dobrými a pozdji poali býti opt jinak do-

brými? A o to práv, myslím, bží Bjornsonovi o to hledisko, o názor

na vc. Byli dobrými, mohli býti dobrými, avšak dogmatický vz, jejž

táhli, stihoval jejich dobrotu ve špatnost, anebo eeno se stanoviska Kal-
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lemová, jejich Špatnost inil dobrotou v oích všech lidí, ztrnulých v stej-

ných formách bezúinné víry.

Ale aby se nekivdilo autoru, nešlo mu ani v nejmenším o propa-

gaci náboženského indierentismu. Jen o tu formovou pítž mu Šlo,

o dogmata, o ten vnjšek, který maje initi lovka zbožným, iní jej

bezbožným. Neml však i Kaliem svých dogmat, nemla i Ragni nja-

kých dogmat, jimiž svj život spravovali? Pro tedy vlastn zemela?
A nemá i spisovatel dogmat? Co jeto jiného, když praví: » Avšak díve
než nkoho mžeme milovati, musí tento býti takovým, jakým si ho pe-
jeme, není-liž pravda ?« Zdali zde není klí k jednání Ole Tuftovu a Jo-

sefiny? Ano, tu je dogma, podle nhož zaizuje i Kaliem své jednání.

Kaliem žil ode vždy s Tuftem ve sporech. Již jako trnáctiletý chlapec

posmíval se Olovi, že navštvuje a ošetuje nemocné, že ítá jim z bible,

chtje uiniti je lepšími, že chodí po cestách božích. Pozdji v jinošství,

když Ole pipravoval se k duchovnímu povolání, Kaliem posmívá se jeho

theologii. »Theologové zamlují, že nejdležitjší ásti jejich víry nebyly

zvstovány Židm, nýbrž že jsou jednoduše vzaty odjinud Jako na pí-
klad víra v nesmrtelnost; ta pochází z Egypta. Podobn desatero pi-

kázání. Nikdo nevystoupí na vysokou horu, aby v nouzi pijal vnuknutí

toho, co lidé znali už ped tisíci lety. Odkud pochází ábel? Odkud
pekelné tresty? Odkud konec svta a poslední soud? Odkud andlé?
Židé neznali z toho všeho nieho. « Také, nedbaje Olových rozpak, ve

spolenosti mladých lidí a dívek oteven odhaluje historii stvoení

svta. Spisovatel dodává, že Kaliem byl totiž dobe honn v geolo-

gické i theologické vd, a že z nich výhodn tžil. Tu patrno, jakým
plul proudem. Když Kaliem pijíždí do msta, v kterém žije Ole jako

pastor, vyítá Švakrové, že nabyl knžského nátru, t. j. že ztloustl, a

radí mu s posmškem, aby chodil po rukou.

»Já v mém povolání ?« táže se Tuft.

»V tvém povolání? Kdybys pešel kostelní dlažbu po rukou, to by

bylo kázání !

«

Kaliem ví pouze v to, co ví. Je vysoce vzdlán ; a mladý, znám
je i ve vdeckém svt i jako výtený léka. Je positivista, patrný ideál

Bjornsonova lovka. Alespo jeden z tch ideál, jakým na p. v ro-

mán »Prapory vlají v pístavu* (esky i ^ddictví Kurtv«), je Renda-

len. O Bjornsonovi je známo, "že až do let sedmdesátých neznal mo-
derní vdy, že málo etl. Hlavními jeho autoritami byli dánský kazatel

Grundtwig, zakladatel náboženského systému, zvaného grundwigianism,

a pak Kjerkegaard. Z toho vidti, za ím se pvodn ubíral. Teprve jsa

tyicet let stár, dal se jiným smrem, sblížil se s moderní vdou, poznal

Milla, Spencera, Tainea, Strausse, Hartmanna atd., stal se positivistou.

Sám píše o tomto svém obratu: »Za svých mladých let byl bych se

stal koistí Grundtwiga. A nic na svt není mi tak na závadu, jako

že píliš snadno dám se voditi. Avšak dnes, kdy jsem prohlédl, vzdávám
se starých dogmat. Mj nejúhlavnjší nepítel mže skrýti pravdu ve své

ruce, zstanu zatvrzelým. Ale sotva shlédnu tuto pravdu, teba jen ná-

hodn, táhne mne a nedovedu odolati. « A tu pravdu vidí Bjornson

v Kallemovi a k té pravd vede Tufta a Josefinu.
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Ale co s Ragní? Ví také jako Kaliem jen v to, co ví? Mla otce,

který jí vypracoval o vzniku ád, když jí bylo teprve deset let ; rost-

liny, zvr a lidstvo bylo tu jedinou rodinou — a to prý bylo nco
pro ni ! (?) Když dostala otíma, který ^byl pastorem a tvrdil, že zem a

lidé zaali s úplnou dokonalostí a že vše jest jen k vli lidem, nevila
mu to Jinde se o ní praví, že od té doby, co spatila starobylý obraz

Trojice, silné tlo se temi hlavami, a slyšela, že prostední hlava jest

synova a krajní otcova a matina, nemohla viti v Trojici. Smávala prý

se tomu. Ale na jiném míst se dotete, že Ragni se modlí. »Ragni stála

v zái paprsk venku v altánu. Obrátila se k nmu (Kallemovi). Ptal se

jí, modlila-li se práv? Ano, a už je hotova. « Le neteba nieho ísti

o její modlitb : z toho všeho, z eho utkána je tato bytost i pes víru

její ve vznik ád a nevru v Trojici, není možno mysliti, že by byla

také vila jen v to, co vdla. Jí sotva stailo by k životu tak málo. Ragni

Kaliem poráží vlastn sebe sama. Ragni nebyla by zemela, kdyby byla

zstala ošetovatelkou prvního svého nemocného muže, jejž vzala si, aby

zstala panensky istou. » Považ, sama jsem se odstrila jen z pouhé bázn
ped ním horším, « vyznává Kallemovi. Ale pece ono horší pijala.^A teba
i íkala, že je šastna, nebyla šastna. Nad tou jemnou, nžnou, tichou

její bytostí vznáší se stále temný stín budoucí smrti. Ovšem není v ní

viny, autor neml mnoho práce, aby ospravedlnil její skutek. Nemusil
ospravedlovati, ponvadž ani nevložil na ni odpovdnosti. Stín smrti

pece však vznáší. Hle, když ubytuje se v mst Soren Kule, jak se

za ní vlee! Byla slabá, ani spojení s neduživým mužem jí neuchrá-

nilo, aby zachovala své istoty. Opustila manžela pod vlivem Kallemo-

vým, zapomínajíc, pro se vlastn odstrila A ta slabost, to je stín, nad
ní se vznášející. Jiné ženy, pevnjší, mohutnjší mu podlehly než ta dro-

bounká, tichá, ubohá Ragni. Annu Kareninu sklátil pod kola železni-

ního vozu — — Ragni mla býti šastnou? Ne podezení cizích lidí

ji vraždilo, nebyla Josefina spoluvražednicí, ale zavraždil ji Kaliem již

tehda, když odloudil ji muži a zniil její istotu.

Bjornson ovšem hájí, že Ragni mla pravdu, opustila-li svého dí-
vjšího muže, i že Kaliem neuinil nieho zlého, odloudiv ji. Nepravda
dle nho mli pastor Tuft a Joselina a všichni ti, kdož je vinili. Jedná
se tedy do jisté míry o otázku volného manželství, a otázka, jak vidno,

není ešena tím zpsobem, jako na p. v Ann Karenin. Bjornson, zdálo

by se, je pro volné manželství. Ale to pece jen zhola tvrditi se nedá.

Pro uinil Ragni istou? i celá ta otázka je mu vcí vedlejší, aby tím

více vysvitla špatnost jednání Tuftova a Joseinina, nemající základu
v srdci, nýbrž v dogmatech? Vzpomínám si tu na starou povídku Bjorn-

sonovu »Arne«. V ní jedná se o mravn nezkaženého otcovraha. Ho-
spodin vraždí rukou synovou zpustlého otce. Celá vc je vylíena mlho-
vit, ale tolik lze vyrozumti, že dle spisovatele není nutno, ba že by
bylo nesprávno, aby vražda v tom pípad, o který bží", byla trestána.

Naznauje se, že má se hledti k jádru, k vnitru inu a nejen k form
inu. A tak se to má i v tomto román. Bjornson je jemný moralista;

v podstat nemusí býti nemravným, co již dle mínní lidského je ne-

mravným. Dle nho tedy ani Kaliem ani Ragni nezhešili — jednali
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mravn. Na jedno však nutno upozorniti. Bjornson ovšem správn vidí,

jak otrávit mže v konkrétním pípad lpní na náboženských formách,

ale na druhé stran zapomíná, anebo alespo podceuje hluboký a daleko-

sáhlý význam positivního náboženství, i toho, v co lidé ví.

Ovšem jsou cesty boží tam, kudy chodí dobí lidé, ale aby byli

lidé dobrými, k tomu je také neho potebí. Že Ragni byla dobrou, to

ješt není dkazem, že všichni mohou býti. A Kaliem? Mže se každý

dopracovati tam, kam Kaliem? A dopracoval se již Kaliem konce? i
Tuft najednou pak prozíraje nalezl pravdu s Josefinou a od nich má se

zase ješt teprve uiti sám Kaliem? Za kým skrývá se na konec vlastn

Bjornson ? Tuft, když Kaliem dít mu zachrauje, mluví s kostelní kazatelny

k lidu o tom, co každému má býti nejpednjším. »Nebo zeptám-li se vás, již

mne posloucháte, tedy práv proto, že ptám se z tohoto místa, odpovíte

mi všichni bez promyšlení: víra jest nejpednjší! Než, je-li tomu sku-

ten tak? Posate se k svému dítti, jež v nedostatku dechu leží už na

pokraji života, anebo vizte svou manželku hnáti se za svým díttem až

k tomuto nejkrajnjšímu konci, smysl skoro zbavenou následkem úzkosti

a noního bdní — tu nauí vás láska, že život jest nejpednjší. A od

tohoto dne nebudu nikdy Boha nebo Boží vli naped hledati v žádné

form ei, ve svátosti nebo v knize nebo kdekoliv, jakoby pede vším

jiným jen tam byl: nikoliv, nýbrž pedevším v život znova vydobytém

z hloubi smrtelné úzkosti, ve vítzství svtla, v nze oddanosti, ve spo-

lenosti života. Nejvtší Boží eí k nám jest e života; a nejvtším

jeho zbožováním naše láska k životu. Tato nauka, a tak samozejmá,
byla pedevším prospšná mn. Tuto jsem všemožným zpsobem a

z mnoha dvod od sebe odmítal — a nejvíce v poslední dob. Ale

už nikdy nebudou pro mne slova tím nejvyšším ani znamení; nýbrž

vné zjevování se života. Nikdy nepimrznu pevn k njakému uení;
nýbrž ponechám teplu životnímu, aby mne od nho roztálo. Nikdy ne-

budu posuzovati lidi podle dogmat starodávné spravedlnosti, když tato

nevyhovuje nynjší míe lásky. Nikdy, pi sám Bh ! A to proto, že

v nho vím, ' Boha života, v jeho nepomíjející se zjevování v život.

«

A teprve nyní se vší vážností myslí, jakým stane se apoštolem, missio-

náem svému lidu. Užije evoluní nauky náboženské, » dívjší malý bh
doíímatický a jeho knží musí býti pekonáni jako bžci a arodji po-

hanští*.

Jsme u autora. Je to on, který tu mluví.

íkají o nm, že teba positivista, bojí se tak zhola popírati svt
neznámý, jehož vlny bijí do naší skutenosti. Sám sice prý pokládá sebe

za kacíe nejhoršího druhu, ale zddná krev — je synem pastorovým —
koluje v jeho žilách a v podstat prý nikdy neodvrátil se od kesanství.

Budiž! Avšak podle románu »Na božích cestách«, v nmž, jak ukázáno,

neklade valné váhy na positivní náboženství, není práv správno, pro-

hlašovati jej za novokesana. Co v román jádrem svým jeví se ke-
sanského, bylo v Bjornsonovi skuten ode vždy. Dkazem tém každá

jeho kniha.
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Co se tkne umlecké stránky románu, tu komposice není dost jed-

notná, plvnulá. Poíná se chlapectvím Tufta a Kallema, jež zachyceno

nkolika scénami. Pak mezera a na to nkolik scén z jinošství, kdy

Ole a Kaliem pipravují se pro svá budoucí povolání. A opt mezera

nkolika rok, naež spisovatel pedvádí nám Tufta jako pastora, Kal-

lema jako lékae, rozvíjeje vlastní dj románu. Tato pervanost má za

následek, že nevidíš dosti jasn vývoje povahy Tuftovy. Kaliem zstává

v jádru vlastn od dtství stejným, ale od Tufta, cviícího se v pat-

náctém roce v skuteném odíkání, horujícího pro budoucí cíl missio-

náe, ekal jsi pece jen více, než ím pak je. »Kdybych ml deset život,

«

praví jako hoch Kallemovi, »vnoval bych všech deset missionáskému

povolání. Býti missionárem, vidíš, jest pece jen nejvtším úkolem na

zemi.« Pro se jím nestal — to, jak dospl k formalismu pohodlného,

pitloustlého pastora, není dost názorn a vývojov pedvedeno. Ovšem
nadhozeno tu tam, že Tuft podléhá žen, že láska odvrací jej od jeho

úkolu, ale pece práv pi Josetin nemusil zpohodlnt. Josetina sice

táhne s ním dogmatický vz, bouí se to však v ní, cítí asto nepravdu

svého i jeho života, takže bezmála pohrdá jím i sebou. »Tvá víra ne-

stala se nikdy mou, nehodila se pro mne!« » Co jsem provedla dosud ?«

A praví mu pímo, že kdyby se i byla stala krasojezdkyní, zaídila si

a spravovala cirkus, že byla by užitenjší bývala než nyní. Byla by za-

opatila alespoií stm lidí chleba a tisícm zdravou zábavu. A v tom

to vzí! Víra Tuftova nemla života. Z jaké píiny nemla života?

Žádná Joseílna — žádná žena nevysvtlí, pro a jak se to tak stalo a

obrátilo u nho, který pece jsa chlapcem, smoval jinam.

Sloh románu je Bjornsonovský — pregnantní, význaný, tak vlastní

autorv, že bez podpisu lze hádati na pvod. I nedokonalým pekladem
lze tušiti pvab originálu. Bjornson jen jakoby peletem zachycuje po-

stavy, nálady, proud dje; nerad se zdržuje, napoví, nadhodí a pospíchá

v ped. A tak musíte být velmi pozorni, aby vám v celku neuniklo

nadhozené, nicmén závažné slovíko. Takový sloh má své výhody i vaJy.

Autor mže se zdáti hlubokým, ale nemusí býti hlubokým. Leckde za-

chytí otázku, zaklepe, jakoby chtl upozorniti, co je tam dole, nejspod-

nji, avšak již prchá — jemu samotnému toí se hlava nad tmi hlu-

binami. Pi zdánlivé hloubce zstává se tu asto na povrchu. Ale Bjorn-

son, a již ne dost samostatný a veliký filosof, je jist umlec. Osoby

jeho nejsou schémata, všemu, eho se dotýká svým pérem, vdechne

život. A takový život, jakého je teba. To vidti na tomto román.
Jak odlišují se tu všichni lidé jeden od druhého, a jakými barvami

zpodobena je Ragni! Nevím, jakých zvláštních barev, jakých pitlume-

ných tón malí musil by užiti, aby celou silou vyvolal dojem, jaký

ve vás zanechá tato krásná bytost Bjornsonova. Její nžnost, jemnost,

dobromyslná, naivní slabost, zaleklost všude je s ní a v ní, aniž autor

valn co o tom povídá. Pipadá ti, jakoby mla v sob nco z jiného

svta, do nhož záhy odešla.

Mohlo by se ješt promluviti o dialogu Bjornsonovu a snad i uká-

zati, jakými nitkami román »Na božích cestách« souvisí s jinými dvma
knihami : se Zolovým Pascalem a s Bourgetovou Cosmopolis, mohlo by
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se ukázati, jak Zola ve svém Pascalu stejn jako Bjornson horuje pro

život, pro poznání života a lásku k životu, nad niž není prý jiné mou-
drosti, ale kterak na rozdíl od Bjornsona neví, alespo brání se viti
v návrat jakéhokoli náboženství, a i vývojového, t. j. opraveného, novým
potebám pizpsobeného ; a dále, co se tkne Bourgeta, mohlo by se

opt povdti, jak o nic dále nedošel ve své Cosmopolis tento za novo-

kesana prohlašovaný Francouz, než tam, kde byl Tuft, prve než pro-

hledl: k formám, k dogmatm, ke kultu posvátného starce, Lva XIII. —
o tom všem, tak význaném pro pítomnou dobu, mohlo by se i šíe
promluviti, ale referát vzrostl by pes míru mu vykázanou.

Zbývá tedy jen shrnout úsudek o posuzované knize v tato slova.

Teba že norský spisovatel nedostál pln úkolu, jejž snad ml ped
oima, teba nerozrešil, ba teba daleko zstal rozešení otázky sporu

víry a vdy, sklouznuv toliko po povrchu obou tch mlýnských kamen,
mezi nimiž toí se moderní lovk — teba sebe i nás, hledajících

pevnou pdu, odbyl dost pohodlnou vtou, »kudy chodí dobí lidé, tam
jsou cesty boží«, pec román jeho je dílem opravdu cenným a um-
leckým. Ne ovšem tedy s ideové stránky, kde nemá dosti síly a origi

nality ponoit se do hlubin, aby záí nového svtla osvítil a vyjasnil

starý boj lidské duše, zvíené myšlénkami pro a contra, ani dost vzmachu
a kídel vzlétnout do výše : ale se stránky mírného, tu tam humorem
prodchnutého a vždy citov vidoucího realismu. Tu dlouho s potšením
budete mysliti na Bjornsonovu knihu, na lidi, s nimiž jste se na » Bo-

žích cestách« setkali. Práv proto, že jste se seznámili s živými lidmi.

Ostatn budiž i to na konec doznáno : snad referent pepínal, snad

v knize nebží ani v prvé ad o spor vdy a víry. Snad nechtl být

Bjornson ešitelem, jen kazatelem a karatelem. D.

Ti noci u mrtvoly. Báse Ludvíka Lošfáka. 1894.

O bda ! O rci, rci ! Nuž s Bohem ! Asry není víc

!

Ach jaký pelud byl to krátký — bda

!

Ach Asro . . . Asro, jaký smutek

!

O žel ! Ó, dva- a tikrát ó a ach

!

O pípad všední — pesmutný však

!

O, bda, pebda ! ó, slyšte zvst,

ach, smutnou — ó jak smutnou! — v sloce dissonanní!

To je dojem, jejž si odnáším z básn — mimovoln zhustil se mi
v tuto, tuším, bezvadnou sloku podle pedpisu básníkova. A nepe-
pínám — hned na prvé stránce ve dvou slokách trojí ó a ach a tak to

jde dále. Pi mrtvole prvou noc a druhou nám kdosi vypravuje životopis

Asry, ve dne chudák asi spal nebo alespo se procházel, aby ml síly

dost pro tetí noc. Nebo podle nápisu lze pedpokládati, že vypravovatel

i tetí noc byl u mrtvoly; z básn toho nevidt, nebo v tetím oddlení

»Tetí noc« — se již jen filosofuje o píštím lidstvu. Pokládáme tudíž

konec noci druhé za definitivní rozlouení s Asrou a doufáme, že chudrka
\ již neleží v té své rakvi a že podle pedpisu byla pochována. Pokoj
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I
její popeli — pln si ho zasloužila; provinila-li se ím ve svém život,

^ usmíí i starozákonní spravedlivost, že takovým zpsobem byla opvána . . .

Asra, vychovaná v neskonalé bíd, utíká ped svými muiteli do
lidného Londýna ; tam bloudí a bloudí, až ji v noci nalézá zhýralý

sobec, jenž ji ochotn vede do svého bytu a jemuž ona jako dít nevinn
dvuje. Když však v salon v lenošce usíná, pistárlý hostitel již

již se sápe na její vnady, — Asra utee a je opt v pustém svt,
Šastnou náhodou však kapitán Evers, její píbuzný, policií ji dal vy-

pátrat a vzal ji k sob. Ale kapitán Evers v horách španlských dokonal,

j
co onen prvý svJník zaal; sotva je kde v literatue hrubší popis

I brutálnosti, nežli v »Tech nocech«, a básník neušetuje nás ani dkazem,
^ jehož kdysi a posud u rzných divoch se žádá po panenství žen. Evers

prosí za odpuštní, »však pozd bylo již — neb Asra byla matkou!,,*
Kapitán surovec dává Ase množství lékv, aby zniil plod svých vášní,

»le marná byla jeho práce«, za to však sám stal se synem smrti, a to

docela pravidelným ochrnutím srdce. Asra mu odpouští — »v mém srdci

slitování je — a pod ním dít tvoje !« ... V nevýslovných bolech Asra

porodila dít — co se pak vlastn stalo s díttem, co s Asrou, Pán Bh
ví a snad i básník — v »Tech nocech«, dovídáme se jen, že Asra leží

v rakvi. Z nkolika narážek o lásce, a že bdy pipoutaly vypravovatele

k Ase, mže si tená poslední ást života Asina domyslit; ale sotva

tak uiní, protože pozornost jeho více je poutána aesthetikou a sociální

theorií básníkovou.

Protože krvavý román odehrává se v Anglii, básník najednou vzpo-

míná si na Byronova Don Juana a perývá »ve sloce sedmnácté* smutnou
historii, aby nám nco povdl o básních eských, i slyšíme tudíž, že

»v echách v rozkvtu jest báse krátká, jež stvoena jest pro ,Album'

a cukrlátka«. Ty krátké básn však jsou »zpv chabý ... O vlasti má, ach !

jaké kukání to žabí! !« Toto kukání odehrává se v »druhé noci* ; v »tetí

noci« dovídáme se proto dále, že básník stojí sám — »mn Parnas

loukou zdá se, na níž tak ladn buí brav a na tráv se pase«. Básník

z tch brav nic si nedlá, nebo: »jak hrdý, vznešený to pojem býti

v svt sám« — proto také pi mrtvole Asry nekukal, ale vyprávl
nám strašnou historii a n. b. bez rýmu, nebo básník nechce »rýmem
klinkati, jenž pro malé jest dti«. Básník pravý mluví — dissonanní
slokou, jak hned uslyšíme. Naped jen k vli úplnosti a podle pravdy

chceme konstatovat, že »hrdý« samotá není vlastn tak hrdý, nebo
koní velmi tkliv, že se máme všichni vespolek milovat a usmíiti

v harmonický celek . . .

.' V pojednání o dissonanní sloce p. Lošák nás pouuje, že poesie

moderní má pokraovati podle moderní hudby, protože, jako v hudb
' rythmus a harmonie jsou její nejdležitjší živly. A protože v moderní
\ hudb dissonance pevládá (?), musí pevládati i v poesii, a tudíž pry
> s rýmem. A proto, že se v hudb musí dissonance rozvésti do harmonie —
rýmují se ve sloce dissonanní poslední dva verše. (Vyznávám tu ex post

zkroušen, že moje dissonanní sloka pece jen má chybu, nerýmují se

tu poslední dv ádky; prosím laskavého tenáe, aby si to opravil,

a navrhuji, aby se to dobe hodilo k obsahu : Asra — mázra
!)

NAŠE DOBA I., G. QQ
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Filosoíický dvod pro tuto skrovnost rým autor vidí v tom, že

i v pírod a život je více dissonance než harmonie — dissonanní

sloka vede nás tedy k symbolistm a dekadentm. A dissonanní sloka

jsou volné verše Maeterlincka, uspoádané, jak Huretem ukázal, jen —
typografem. Ostatn, k emu dovolávati se Maeterlincka, když p. Lošúk
sám — ól a ach! to také prozrazují! — se hlásí k Whitmanovi, jehož

divoké verše však eský jeho stoupenec usmiuje s harmonií. (Pan spiso-

vatel píše Walt-Whitman.)
— — Pro zabýváme se s »Temi nocmi« tak obšírn? Abychom

ukázali, na jak zjevné bezcestí básník se mže dostati, a aby vysvitlo,

jak t. zv. dekadentní poesie in concreto vzniká. Básník »Tí nocí« totiž

není dekadent á la Whitman, Verlaine nebo Baudelaire, a k Whitmanovi
se hlásí. Dekadentství p. LoŠákovo jen po jedné stránce souvisí pimji
s istokrevnými dekadenty, pokud totiž tak jednostrann si libuje ve

své form. Ale i v té píin u p. Lošáka nevidíme umlstkáství, jehož

theorii podává zejména Traité du verbe a jiné pedpisy symbolist.

Pana Lošáka zabila idea a správná idea, — opt dkaz, jak správná

idea ubijí, má-li lovk jen ideu jednu. Podobn jako dekadenti správn

p. Lošák se drží paralelismu mluvy a hudby; ale jako tito z toho

paralelismu vyvozuje více, než slušelo. e a zejména poesie má svou

hudbu — svj rythmus, svou harmonii, svou instrumentaci, chcete-li,

ale co v té píin platí o moderní hudb, obzvlášt o Wagnerov,
nesmí se penášeti na poesii a verš. Bylo by, trvám, zbytené lidem,

nestíženým hudebním pedsudkem p. Lošáka, dovozovati rozdíl metriky

hudební a slovesní — to se již stalo. Pan Lošák jako hudebník zná

jist ze starších Hauptmanna, a ten nám staí, nemáme-li opakovati, co

tolikrát a právem eeno bylo za našich dn proti hudební symbolisaci

dekadent. V podrobnostech p. Lošákovi vykládati, že by disharmonii

á la Wagner napodobiti musil docela jinak než tím, že se v jeho sloce

jen poslední dv ádky rýmují, k niemu by nevedlo. Proto mu také

nechci ukazovati, že hudba krásných slov netkví pouze v rým a ne-

(rýra, — práv jeho pokus je dkaz, jak prosaicky dá se básniti v rz-
'ných a nejnovjších formách a zejména také v dissonanní sloce. Není

úkolem mým pouovat — ale básník sám a si zodpoví, pro touto

delší básní nepsobí na tenáe, jako nkterými svými básnmi a zejména

básní »Nad mrtvolou*, jejíž rozvedením »Ti noci« patrn jsou. B.

Soucit i Vzdor. Básn Antonína Sovy. 1894.

Tu i tam pkné, vlastn vhodné myšlénky

:

Chtl bych kus velkosti na sprahlé skrán
a nesmrnosti tch modravých hor,

kus obrovské té nehybnosti

a velkost mizících linií,

chtl chytit bych veršem drsným dosti,

co pravdou a krásou opíjí,

ve vážné hudb mohutných vzlet

víc myslit, cítit, lovkem být,
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ne básnilkovat v nízkém letu

a filigránsky žít a mít.

Jinde však básník už smleji zpívá

:

Já mnoho prošel jsem po pružném žití svahu,

až ztracen do hloubky, jsem našel tvrí sílu.

Mé srdce vypilo slz lidských trpkou vláhu

a cosi velkého v nm roste, kií : k dílu

!

»Soucit i Vzdor« za to dílo nemáme; je v nich píliš mnoho
všedního, a všedního neurit postiženého a nesprávn podaného. Lze

na p. íci (59), že adra se hebce zdvihají? Popisuje se (85) ddiná
hraka, i pro se urit neekne, jaká? Ty nešastné vci vbec! To je

zlý, velmi zlý zvyk pro básníka; a básník takový pak snadno zabedne
do toho neuritá hloub a hloub — až pak v rákosí »jen tuší bílá

tla« (73), a ovšem hned v téže básnice tuší msto, jež pohrouženo

v snní atd. Nemožno je íci o dtech v kolébkách (Dcka kapitola),

že »jen slouchaly, jak v osamlý park padá listí z erných lip, — co

znaí to, však nevdly«: v tom práv jeví se slabost — básník na

dcku dovede vidti nejobyejnjší vc, že totiž leží na peince, chtje

však íci nco z »dtské kapitoly*, vkládá do jeho ucha vlastní svj
podzimní cit. Zase jinde popisují se vrabci jako bezstarostní proletái;

nechci upomínati, že toto srovnání je v nkterých ítankách — ale pro
to musí být ^nádražní vrabci*?

Opakuji — tu r tam dobrá, vhodná myšlénka (Boue v samot —
Sloky), ale k emu pro to hned napsati a vydati 106 str. tištných

verš? B.

n. M. Coo-fecxiaHCKiií, y'ieHÍe o Hai^ioHajibHbixt ocoóeHOCTHx-B xapaK-
Tepa H K)pH;iiiHecKaro ó&iia ;i,peBHHX'L CjiaBHHi). Xapi>KOB'B 1892.

Str. .336. (J. M. Sobstianskij, Nauka o národních zvláštnostech povahy

i právního bytu starých Slovan. Charkov 1892.)

Kniha zpsobila loni znaný rozruch mezi ruskými slavisty a histo-

riky. U nás, nemýlíme-li se, zstala dosud bez vtšího povšimnutí, a
je pro svou zajímavost zasluhuje.

Obsah knihy je následující.

V ásti první podává spis. chronologický pehled rzných uení
o povaze starých Slovan. Prvé práce, zabývající se tímto pedmtem
vyšly už v 17. a 18. století (Orbini, Jordán, Lomonosov)

;
první kritickou

a systematickou práci vydal r. 1783

—

^^ Karel Bohumil Anton. Charak-

teristikem všech tchto spisovatel je, že pohlížejí na povahu starých

Slovan, jak dí spis., s Širokého hlediska. Nevidí totiž na Slovanech

ješt žádných zvláštností povahových, líí je bojovnými, sveepými, divo-

kými a zase pohostinnými, poctivými, jako jsou vbec všichni národové

na primitivním stupni vývoje. Nejlépe to vyslovil historik Boltin, jehož

slova jsou i mottem knihy Sobstianského.

Teprve v našem století stal se v tomto nazírání na povahu devních

Slovan obrat, hlavn vlivem Herderovým. Herder vydal r. 1791 poslední

30*
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díl svých »Idejí k filosotii djin lidstva*, a nkolik nevelikých stránek,

jež tam vnoval charakterisování minulosti a budoucnosti Slovanstva,

pivodilo, jak spis. ukazuje, zcela jiné názory i ve vdu historickou.*)

Herder vylíil nadšenými slovy Slovany jako národ odjakživa toužící po
mírném, klidném život, zabývající se orbou, chovem dobytka, obchodem,
milujícím pohostinnost, svobodu a nenávidícím války a vraždu.**) A vliv

spisu Herderova ukázal se velmi jasn i v pozdjším pojímání historie

Slovan. Už na samém poátku tohoto století teme v Dobrovského
Slavínu ohlas idejí Herderových, a po nm v Kopitarové Gramatice slo-

vanského jazyka. Nejvíce je to však znáti na theoriích Surowieckého,

který r. 1809 etl ve varšavském spolku pátel nauk svj referát »Roz-

prawa o sposobach dopelnienia historyi i znajomošci dawnych Siowian«.

Zde i v pozdjších svých pracích Surowiecki soudil, že historik vbec
má sdlovat jen pkné stránky, slávu pedk. Nkteí pozdjší histori-

kové, jako Dobrovský a Karamzin, kteí stanoviska tohoto neschválili,

byli pak za to od slovanských vlastenc oste káráni.

Ješt Sieji vyložil Surowiecki svj názor o pvodu a starém byt
Slovan r. 1824 v práci »Sledzenie poczatku narodów slowiaskich«,

jejž pijal s nadšením i Šafaík.

V samém Rusku však herderovské uení se ihned neujalo, aspo
znamenitý historik Karamzin stojí na starém stanovisku Antona Boltina

a také Gebhardiho, Líil Slovany jako národ divoký, jinak s adou
vlastností dobrých. Ale stanovisko to zpsobilo mu mnoho nepátelství

mezi patriotickými slavisty. Vystoupili proti nmu nejen Surowiecki a

Maciejowski, ale velmi oste i sám Šafaík obviuje ho (pi tom i Do-
brovského), že slep sledoval jen badatele nmecké z nenávisti k Slo-

vanm prameny pekrucující, hlavn Gebhardiho. Sobstianský bere však

Karamzina v ochranu. Karamzin ovšem užil, a znan prací Gebhar-

diových, ale kriticky, neopisoval. Znal patrn i Herdera, a možno, že

na jeho uení úmysln reagoval Nelíil však kiv, nýbrž tak, jak vc
se mla a jak jako dobrý historik byl líiti povinen.

Názory Karamzinovy byly však velmi brzy potlaeny autoritou

SafaHkovou. Jak již v jeho djinách slovanské ei a literatury r. 1826,

tak pozdji v I. díle Starožitností jasn se obráží úplné pilnutí Šafaí-

kovo k ideám herderovským. Sobstianský vícekráte oste o nm hovoí.

Už tch pt základních rys povahy slovanské, jež Šafaík stanovil: »ná-

božnost, pracovitost, nevinná veselost, láska k rodnému jazyku a míru-

. milovnost« — k tomu ukazuje. Šafaík však místy pímo erpal z Her-

dera a Surowieckého a jednu charakteristickou sta vzal tém doslovn
z KoUárova pojednání »Dobré wlastnosti národu slovanského* (z roku

1822). Známo je ostatn, jak oste proti Šafaíkovým Djinám vystoupil

*) Herderova kniha vyšla polsky r. 18BS pekladem I. Bychovce »Pomysly
do filozoíii dziejów rodu ludskiego« (ve Viln).

**) Zajímavo je ovšem vyšetiti, jak v Herderovi samém povstalo toto od
souasných odchylné mínní. Po soudu Sobstianského dlužno hledati pramen
toho v Herderov pobytu na Rusi, v Rize, kde se cítil šastným a klidným,
kde horoval pro liberální myšlénky Petra I. a Kateiny 11. , kde vbec vyrostla

jeho velká sympathie k Slovanm.
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Dobrovský. Šafaík si krátce pedstavoval nejstarší djiny a povahu slo-

vanského národu zcela jinou, než mli Thrakové, ekové, ímané, Kelti

a Germani — tichou, pokojnou, pracovitou; u nho »holubií« povaha

a nebojovnost málo rysy, ale jasn je nakreslena. Ostatn však Šafaí-

kovy Starožitnosti samy poskytují dosti míst svdících proti tomu.

Jak Šafaík píke odsuzoval Karamzina, jsme slyšeli. Stejn píke
a místy oste splácí mu nyní Sobstianský. Vytyká-li Šafaík Karamzinovi,

že opsal své ideje od Nmc, vzal prý je Šafaík sám také jen odjinud,

a sice od Surowieckého.

Jedno však je jisto : po vyjití Starožitností stoupla autorita Šafaíkova

na takový stupe, že staré protivné ideje nadobro byly potlaeny,

a u všech slavist vidíme na dále pejímání idejí Herderovsko-Safaíko-

vých. Podle Sobstianského našlo toto sentimentáln poetické líení svj
kulminaní bod u Vocela v »Pravku zem eské«. U Polák byli jeho

stoupenci od Maciejowského, Szujského a jiných poítaje až k W. Bogu-

slaivskáiiii, mezi historiky jako mezi básníky {Sloivacki). Ale i do Ruska

proniivlo, a a ješt r. 1835 J. Venelin smál se uení Herderovu o míru-

milovnosti Slovan, brzy po nm vystoupili Šafaíkovci O. Bodjanský,

v letech tyicátých pak Pogodin, v padesátých Choinjakov, Aksakov

1 Soloijev, Kavelin, Bestnzev-Rjiimin a j., slovem, líení to úpln ovládlo.

Hlasy opaného mínní bvly jen výjimkami, na p. hlas Drinovitv,

llovajského ; zejména poslední nazval dosavadní charakteristiky slovanského

národa » karikatura mi «.

A pece, pehlédneme-li prameny, vidíme, že jinak hovoí než

Herder nebo Surowiecki. Zprávy o váleném duchu a krutosti starých

Slovan jsou pemnohé, nikde nevidíme, že by se boje zdržovali. Jediná

jen známá zpráva Theofylaktova o zajatých Slovanech s loutnami v ruce

ped historií neobstojí, jak už Dobrovský povdl. Pohostinní byli Slované,

ale pohostinnost je vlastnost obyejná u neporušených národ.
V druhé ásti (str. lOO a násl.) obrací se spisovatel k speciálnímu

svému pedmtu, vylíení právních starožitnosti slovanských. Jak pi-
rozeno, základní rysy slovanské povahy, o nichž práv bylo mluveno,

musí se odrážeti i v právním bytu. Setkáváme se v oddíle tomto opt
se sporem dvou zásadných hledisk, jednoho vidícího jen vše dobré,

druhého dobré i zlé.

Uení o právním bytu Slovan vzalo své poátky v první polovin
minulého století Tatišeiým. A již na poátku objevovalo se v nich

mnoho shodného s bytem germánským. Výklad tchto shod vyvinul se

dvma smry. První smr (Tatišev, Boltin) vidl v nich zjevy povstalé

analogicky, druhý zjevy penesené, pevzaté (tak nmecká škola Schlozerova,

u Rus Karamzin, u Polák T. Czacki). Pozdji vystoupil Majevský pro

úzké styky slovanského práva s indickým, mínní, jež i v echách našlo

ohlasu (také u Rakoveckého).

O podrobnjší vylíení právního bytu Slovan prvý se pokusil

Lelewel (Pocz^tkowe prawodawstwo polskie. Warszawa lb28), a formu-

loval první i theorii obinnou (obšinnost, gminowiadnoš), theorii, které

nezaložil dle Sobstianského tak na pramenech jako na vlivu idejí

Rousseauových. Lení to mlo však velký úspch v nauce slovanské i za
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hranicemi, hlavn v letech tyicátých ve Francii. Vedle Lelewela vy-

stoupil také Maciejowski (Historya prawodawst slowianskich. Warszawa
1832— 35) pro originálnost a svéráznost staroslovanského práva, na zá-

klad idejí Herderových a Surowieckého.

V echách s téhož vlasteneckého hlediska povstal Libušin Súd, jenž

ml originalitu bytu slovanského zajistit. Báse brala se pak všude za

základ, a tak falsiíikátoru Hankovi pináleží ve vývoji právních theorií

slovanských velmi dležitý úkol.

V echách dále Fr. Palacký za slovanskou zvláštnost prohlásil

spolené ruení, náhradu za vraždu atd
,
po nm H. Jireek podrobnji

probral celý právní byt, uznávaje sice mnoho spoleného s bytem jiných

národ, ale pi tom háje jeho originality, jako pedešlí badatelé. Nej-

veleji zastal se jí však Vocel Konen i na Rus proklestila si tato

theorie dráhu. V adu ji zastávajících badatel patí na p. metropolita

Jevgenij, Rumjancev, Ivanišev. Sem pipojuje autor i vznik ruského

slavjanofilstva, k emuž popud byl dán statí Chomjakova »0 CxapoiMlj

H HOBOMTi* r. 1839, a zabývá se dále nejvíce theoriemi zádruhového

bytu slovanského, pracemi Haxthausena, Chomjakova, Kirjevských, Solo-

vjeva, Samarina, Aksakova atd.

Do detailních výklad o jednotlivých právních otázkách v tomto

druhém díle projednávaných se zde ovšem pouštti nemžeme. Souhrn

jich je asi v tom, že také u Slovan nebylo zprvu rovnosti bratrské,

ale existovalo nevolnictví, bylo mnohoženství, byl zvyk zabíjeti dti a starce,

jedním slovem : Slované byli národ divoký, jehož mravy byly zušlechtny

teprve kesanstvím (str. 208). Upotebením názvu »obšina«, »gmina«

k oznaení domácího bytu vnesli slovanští badatelé matenici pojm v slo-

vanskou historickou nauku.

Jak jsme již pravili, kniha zpsobila znaný ruch v Rusku; jevilo

se to hned pi oficiálním rozhovoru o ní — autor podal ji za disertaci

k dosažení doktorátu na universit charkovské. Debata mezi autorem

a examinátory prof. Drinovem, Ostroumovem, Bagalejem, Stojanovém,

byla velmi živá. V literatue pak vystoupil proti knize oste D. J. Bagalj
spiskem ^Kt, HCTopJii yqeiiiíi o ówtIj T^pesHiixi. CjiaBHHij* (Kijev

1892) a jiní po asopisech v kritikách.*)

Autorovi vytýká se leccos nesprávn, upílišnn, leccos správn,

na p. to, že kniha zbyten je rozšíena dlouhými prostými výpisky,

že práce nkterých z uvedených slavist není zcela dobe pojata, tak

Antona, Karamzina, Surowieckého (je samostatnjší), zejména pak stran-

nické stanovisko proti Šafaíkovi, jenž se tu viní i z plagiát na Kollá-

rovi, nedocenní Dobrovského ; neprávem má Sobstianský za to, že

ruské slavjanofilstvo vzalo svj pvod v tchto vylíených západních

theoriích o minulém bytu Slovan.

_*) Srv. hlavn HcTOiiimecKoe 06o3ptnie T. V. str. 170 (A. N. Dre-
vickij), >KyiHa.Ti. MHHiiOTepcTBn iiapo/íiiíiro irpofBhiueniH 1893, bezen, str. 18'2

(S. R...skiji, srv. i erven str. 556, 563. Spisek Bagalja vyšel v Kijevské

Starin lóJ2, íjen—prosinec.
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Pipojili bychom, že nebylo poukázáno i na politické vlivy na vývoj

rzných tch slovanských theorií, jak už Bobrzynski povdl, že jedno-

tlivých detail právního bytu, zejména pokud se rodového zízení dotýe,

nelze schváliti.

Ale pes to vše, kniha hany nezaslnhuje. Nehledíc ani k velké auto-

rov originalit, setlosti a znalosti vci, v základním principu myslíme,

že má autor pravdu prese všechna opaná tvrzení : Líení povahy a bytu

starých Slovan bylo až dosud po vtšin takové, jež nazývá Sobstianský

sentimentálno-poetické. O tom nás rzné uebnice a djiny stále pouují.

Již ve výboru látky a hlavn v rozhodném opení naznaenému nespráv-

nému pojímání, by v detailech bylo pochybeno, vidíme pak hlavní po-

tšitelný výsledek uvedené práce. Jist leckoho uvede na cestu lepší.

Zbývá ovšem otázka: Byl to skuten Herder a Rousseau a jiní,

jejichž vlivem zrodila se ona theorie sentimentální, i povstala pímo
ze studia pramen? V tom recensenti ruští nebyli za jedno s autorem

knihy, my však kloníme se k jeho mínní. Jen bylo ješt záhodno uká-

zati podrobnji k úloze, již zde hrály staroeské rukopisy, pímo i osob-

ními stvky jejich falsatora. E.

Struný slovník paedagogický. Redaktoi ^05. Klika a Jos. Sokol.

Díl I. a II. (Abacus — Konfucius.)

Poteba odborného slovníku školského pi rychlém rozvoji eského
školství zvlášt obecného vedla ped 10 lety zesnulého editele Škol na

Smíchov, Fr. J. Zotibka, na myšlénku, pomocí nkterých spolupracovník
vydávati obsáhlý slovník školských nauk pod názvem »Encyklopaedie

paedagogická«. Podnik na pomry naše píliš obšírn založený dospl
toliko dokonení dílu I. (písm. A—B), dále nebylo pokraováno. Šest

let potoni ujal se myšlénky opt odbor literárn-paedagogický pi Úst.
spolku jednot uitelských v echách a poal vydávati slovník téhož

obsahu, ale mnohem strunjší, jehož posud vvšla asi polovice.

Spolupracovníky díla toho jsou vesms uitelé, jednak Škol obecných
a mšanských, jednak škol stedních. Nejvtší poet lánk pochází od

hlavního redaktora Jos. Kliky, ímž také z valné ásti uren i smr
/ i obsah slovníku. Jesti Klika žákem zesnulého prof. paedagogiky na
eské universit, dra. G. A. Lindnera, který hlavn theorií Školy Her-

bartovské se pidržoval. S toho tedy stanoviska hledíme-li na nový
podnik, jest nám uznati, že zásady Herbartovy-Lindnerovy namnoze
vrn tlumoí, akoli spolupracovníci všímají si po vtšin i novjších
smr filo.sofie, by ne všude dsledn. Že pak smr díla nemže býti

jiný než eklektický, redaktoi sami piznávají. Vedle Ottova Slovníku

Nauného, jenž uitelm ovšem vyhovti nemohl, protože práv tento

obor v naší nové encyklopaedii všeobecné slabji jest zastoupen a ne-

vykazuje dosti pramen, z nichž by pro pouení odborné bylo lze uritji
erpati, se svým úmyslem tendenním Slovník paedagogický dobe obstojí,

pedvádje i muže z naší eské literatury všeobecn známé hlavn v jich

innosti pro školu a dle poteby pihlížeje obrázky také ku pomckám
Školským. — Pomr lánk dosti je pimený, jen u nkterých shledali
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jsme nápadnou strunost proti rozsáhlosti jiných; píliš struné jsou na

p. Abstrakce, Aesthetické vzdlání, Akkonwdace, ve výchov zvi. dležitá,

Analogie, rozhodná ve vyuování mluvnickém zvlášt, o kteréž stránce

tu není ani zmínky, Assoctace a j.; píliš obšírné Bárty, Bezvdomí,

Fysika a j. Obsáhlost lánku Komenský vysvtlujeme pipadajícím ne-

dávno jubileem jeho, jakož i snahou, by podáno tu bylo, pokud lze,

úpln všecko, co týká se jeho života i psobení. Jinak i v této podob

I
dílo úelm svým dobe poslouží, obsahujíc pro potebu odbornou data

'i jmenujíc hlavní pomcky literární. J. Nk.

Líc. Dr. Georg Riinzc, Sprache und Religion. Berlin 1889 XII.,

235 str. (Jazyk a náboženství.)

Co v stedovku theologové uinili s filosofií, to iní nyní s n-
kterými vdami. Snaha, aby podklad víry nepístupný rozumovým dvo-
dm a pece vydávaný jeho pochybnostem byl opaten práv dvody
tohoto rozumu, zplodila filosofii scholastickou, jejíž cílem bylo pedmt
víry odvodniti spekulativn, a táž snaha vedla theology také v novjší

dob, aby výtžky vd pírodních, djepisných a hlavn spoleenských

(myslíme tím ethnografii a anthropologii atd.) vykoisovali na prospch"*

náboženství. Výsledkem té snahy jest tak zvaná srovnávací theologie,

jejíž pstování je charakteritické anglickému a nmeckému protestantismu.

Theologové protestantští s velikou zálibou a velikým úsilím probírají se

velikým materiálem ethnografickým, jazykozpytným a djinným, jenž

dosud v pevný systém urovnán není a hned tak nebude, a pokoušejí se jej

urovnati tak, aby z toho pravdivost dogmat a pedevším nutnost zjevení

patrná byla. Jest to tedy bu ethnografie nebo kulturní djepis nebo my-
thologie nebo sociologie s uritou tendencí; srovnávací theologie. ili jak

náš spis praví: vergleichende Religionswissenschaft, jest prolegomena

k dogmatice (Pedml. str. I.). Methoda má býti pesn vdecká, stano-

visko jest empirické, a theologické postuláty mají se jeviti nezbytnou,

jedin možnou hypothesou s vdeckého stanoviska. Mezi pstiteli tohoto

smru vynikají O. Pfleiderer : Religionsphilosophie auf geschichtlicher

Grundlage (dílo znamenité hloubky filosofické), P. Gloaiz: Speculative

Theologie in Verbindung mit der Religionsgeschichte, H. Preiss : Ge-

schichte der Entwickelung des religiosen Bewusstseins in seinen ein-

zelnen Erscheinungsformen. O. Gritppe: Die griechischen Kulte und
Mythen in ihren Beziehungen zu den orientalischen Religionen, kdež se

dokazuje, že všechny báje rzným kmenm a národm spolené vznik-

nouti musily z jednoho pramene, a ten jest na východ, tam, kde byli

lidé úastni zjevení.

Jak z titul uvedených vidti, postupuje se rznými obory vdními
k témuž cíli. Náš spisovatel zmocnil se filosofie ei. Problémem této

discipliny, jejíž jméno není práv vhodn voleno, jest, uriti pomr my-
šlénky a slova, aby odtud vývoj obou byl vysvtlen a tím i vznik ei
a intelligence. Tím zpsobem zasáhá daleko do psychologie, logiky i meta-

fysiky a zmocuje se materiálu jazykozpytného a kulturn historického.

Runze soudí, že vda a náboženství musí njak k problému tomu se
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postaviti, a jmenovit evangelická theologie, jež slovo tak vysoko cení;

musí hledt vyzpytovati, jaký vliv má e na myšlénku (str. 9), a formu-

luje problém s theologického stanoviska takto: 1. Jaký vliv e mla na

pvodní vývoj náboženských pedstav (glottopsychika a náboženství)

;

'1. pokud i pro dnešní vdecké pemýšlení, zvlášt i pro theologickou

soudnost, slovný výraz podmiuje pravdivost myšlénky (glottologika a

theologie); 3. jaké právo má vdecké badání jmenovit v apologetice

a ethice, prakt. theologii a paedagogice, na volné užívání eí? (glotto-

ethika a kesanství str. 10). Glottoethika má dokázati nutnost zjevení

(str. 87).

Aby se posouditi mohlo, jakým zpsobem spisovatel si vede a jak

nakládá s vdeckým materiálem i jak pizpsobuje theologickou tradici

vdecké method, pipomínáme jednu zajímavou zvláštnost. Pipouští

totiž vliv ei na tradici náboženskou a shledává stopy jeho v mythech

nacházejících se i v Starém i v Novém zákon. Mythy v Starém zákon
od vyklada byly již díve spatovány; známo jest na p. Steinthalovo

stotožnní Simsona s bájí o Herakleovi ; znám jest i spis Goldzieherv

o mythu hebrejském. K nim pidává Runze na p., že vypravování o stvo-

ení ženy ze žebra Adamova jest mythus vzniklý z písloví: jest kost

kostí mých (s M. Miillerem). Pobyt Jonášv v útrobách ryby vznikl ze slov-

ních vyjádení žalmu Jonášova 2. 37. Episoda v knize Josua, jak na
prosbu Josuovu slunce a msíc zastavily se v bhu svém, má prý po-

dobnou píinu. V Novém zákon domýšlí se mythu ve vypravování

o pokušení Pán, jež vzniklo z nepochopení obrazného výrazu, jakož

prý si Pán asto stžoval na nechápavost a nerozum svého okolí (Mat.

13, 13, Marek 4, 13; 9, 12 a j.); dále jest vliv ei patrný ve vypravo-

vání ve Skut. ap. o vstoupení Pán na nebe; rovnž ve vypravování

o vzkíšení Pán. O pravdivosti a správnosti tchto vcí nám zde roz-

hodovati nepísluší. Kí.

A. Baer, Verbrecher in anthropologischer Beziehung. Georg Thieme
Leipzig 1893. Str. 456. (Zloinec s hlediska anthropoiogického.)

Jest to výborná píruní kniha pro studium kriminální anthropo-

logie, s níž se nyní tak hojn svt uený i neuený zabývá. — Dle

/spisovatele neexistuje anthropologický zloinec jako zvlášt jinak organiso-

Ivaný a k zloinu urený typ. Jeví sice mnohé známky degenerace du-

ševní a tlesné, ale ty úhrnem nestaí, abychom mluvili o zvláštním

typu zloinc, ty jsou jen sociálním okolím, v nmž žil, nabyty i zd
dny. Tam je píina zloinnosti, ne v organismu zloincov. Tím se

spis. staví více na stanovisko, které protivníci Lombrosovi, na p. Man-
ouvrier, zastávají. — Knihu odporuuje i to, že je v ní sebrán a uveden
všechen dosavadní literární materiál pro studium této otázky. /.



ZPRÁVY.
* Jak vyvíjeti se bude stále zdvoilost, zcela vážn a methodicky

pokusil se stanoviti Karel Erdmann ve lánku Die Zukxinfi der Hóflich-

keit v Preussische Jahrbúcher 1802, sv. 70). Soudívá se obyejn, že

zdvoilosti pibývá se vzrstající a rozmáhající se civilisací a vzdlaností,

spisovatel však jiného jest mínní. Teba ovšem naped stanoviti si obsah

i rozsah pojmu toho, aby nebyl zamován, jak dje se asto, s jinými

píbuznými, Erdmann soudí, že Ihering správn (ve známém spise »Zweck
im Rechto.) redukuje všecky naše formy obcování na ti základní druhy

pojm : slušnost (Anstand), zdvoilost (Hoflichkeit) a takt, a že zdvoilost

dobe vymezuje francouzská definice jako »une imitation de éstime*.
Nebo jistým se mu zdá, že zdvoilost jest výraz vážnosti a úcty, ale

nemusí to býti výraz skutené, opravdové vážnosti a úcty, nýbrž jen

dlané, íingované, aniž by proto snad byla zdvoilost pokrytectvím ; vždy
ten, jenž zdvoilost pijímá, ví a má rozumti, že to » pouhá* zdvoilost.

Dle projev lze rozeznati ti Iídy zdvoilosti: 1. symbolická zdvoilost

(pozdrav, úklona, podávání a líbání ruky, pravá strana pi chzi atd.)

2. zdvoilost v úslovích (sem náležejí mnohé obraty slovní i gramatické,

jež houževnat a bezmyšlenkovit pronášíváme, jako : »rate laskav
dovoliti . . .«, »tší mne velice«, »mám est . . .«, »milostivá«, »slovutný«,

» slavný spolek «, pluralis maiestaticus, atd. atd.), H. zdvoilost skutky

(nabídnutí doutníku, podávání sirky, pomáhání pi oblékání, povstání,

ústup z místa a pod.). Pojímáme-li v tomto smysle a rozsahu zdvoilost,

jsme nuceni uznati, že jí ím dále tím více ubývá, a ubývati bude zcela

pirozeným a neodvratným sociologickým pochodem, jehož se hrozí jen

ti, kdo splétají zdvoilost se slušností aneb taktem, o kterých soudí

autor, že se vzrstem kultury také budou vzrstati. Aby pak vyšetil,

jakými zákony bude se íditi úbytek zdvoilosti v budoucích dobách,

pátrá po zákonu, jímž ídil se dosavadní její vývoj. Za tím úelem volí

si konkrétní píklad symbolické zdvoilosti, úklonu a shledává, že od
orientální proskynese vládcm vzdávané až do pozdravu nám obecn
obvyklého prošla tato zdvoilstka celou adou fasí, v nichž jeví se úsilí

1. ji zjednodušiti, 2. jí stále menší význam pikládati, 3. ji na více

a více lidí rozšiovati i, jak spisovatel íká, zJemokratisovati. A podle
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tohoto typického píkladu soudí Erdmann, že zdvoilost vbec v bu-

doucnosti podrobena bude 1. stále menšímu cenní, 2, že bude okruh

lidí, jimž vzdáváme zdvoilost stále vtší, takže zabrány v nj budou
i osoby, kterých nyní málo si vážíme (osoby služebné atd.) ; 3. že formy

její budou ím dále tím jednodušší. Proto dochází k závru, že zdvoi-
losti co do kvantity pibývá a bude pibývati, co do kvality a intensity

ubývá a ubývati bude: vtšímu potu osob bude vzdávána a od vtšího

množství, ale menší jest i bude poet forem i jich složitost. Píina pak

celého zjevu? Vzrstající vdomí jednotlivcovo vlastní ceny, a tím menší

úcta k druhým osobám.

* A. Binet a J. Courtier studovali pesnji rychlost pi tazích písmen.

Použili k tomu Edisonova psacího elektrického péra, jímž možno vlasti

jako obyejným pérem, ale má podobu jehly, která pichy zanechává

na zvláštním praeparovaném k tomu papíe, takže možno zjistili dle

jednotlivých pich, zdali rychlost stoupala ili nic Výsledky, k nimž

došli a jež uveejnili v pojednání Sur la vitesse des mouvenients graphiques

(Revue philosophique 1893, . 6, str. 66 4 nn.), potvrzují uritji dosa-

vadní naše zkušenosti a jsou tyto : ím vtším písmem píšeme (anebo

kreslíme obrazce geometrické), tím rychleji píšeme *) ; od leva k právu

rychleji píšeme než opan ; úhly a oblouky, které perušují pímý smr,
pomaleji tvoíme; slova, která souvisle gedním tahem) píšeme, rychleji

píšeme, než oddlujeme-li jednotlivá písmena ; dlajíce pímku, vedeme
ji na zaátku a na konci menší rychlostí než uprosted atd.

* Vedle soustavných cykl pednášek, jak jsme je ve lánku » Školství

v cizin « vylíili, poádá universitní extense populární pednášky (People's

Lectures), jež djí se tímto zpsobem : v nejvtším sále njakého
msta odbudou se tri pednášky za volného vstupu : v první seznámí se

posluchai se zásadami universitní extense a zvou se k úastenství v kursu,

k nmuž se též lístky nabízejí. Druhá a tetí pednáška slouží ku zvý-

šení této propagandy. Z etného lUUO—1500 osob ítajícího obecenstva

hlásí se dostatený poet návštvník, a kurs se oteve. Tyto pednášky
liší se od vlastních výklad universitní extense tím, že ku konci jich

nekonají se žádné zkoušky a také se nevydávají vysvdení. Úspch
tchto pednášek byl doposud všude skvlý ; na mnohých místech bylo

pes 6U0 vstupenek do jednoho kursu vydáno, nejvíce koupeno od dl-

ník, ktei i písemné práce dobrovoln spisovali. Pednost tchto kurs
dle mínní všech spoívá v tom, že jsou krátké — objímají jen 3 ped-
nášky — a obsahem svým pipínají se k myšlenkovému okruhu po-

slucha. V posledních letech bylo dílo universitní extense ješt více

konsolidováno. Utvoila se sdružení jednotlivých lokálních komitét, aby

*) Pravdivost opané vty, že ím rychleji píšeme, tím vtší dláme tvary,

zná každý stenograf z prakse.
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nesla spolen náklad, jakož i radila se o volbé themat. Ze sdružení

toho vyvine se bohdá po celé Anglii rozvtvený národní systém vyuo-
vací, ústavu centrálního s pedstavenstvem, jemuž bude vedení všech

pednášek sveno. Spolek pomýšlí nyní též na zízení zvlášt vydržo-

vaného sboru uitelského pro pednášky, ježto síly psobící na ústavech

picházejí už unavené do veerních pednášek, a chce zvlášt mladý

dorost pednášecí sob vypstovati.

* Na poátku roku vycházelo anarchistických list 49, a to: 10 n-
meckých, 10 francouzskýeh, 8 vlaských, 8 španlských, 2 španlsko-

vlaské, 2 portugalské, tí anglických, 1 hollandský, 2 eské.

Lombroso pokládá anarchisty inu za zloince a choromyslné. Jsou

anarchisté dnes, co byli kralovrahové a rebellové jindy. Vaillant byl

hysterik, velmi snadno byl hypnotisován. Lombroso vyslovuje se proti

násilnému potlaování anarchistických zloinc, protože podle jeho theorie

nejkrutjší tresty lidí tak choromyslných neodstrašují, naopak vzrušují

a podncují.

Nepokládáme theorii Lombrosovu za správnu, akoli souhlasíme, že

násilím anarchism se nedá zlomiti. Bez pronikavé reformy netoliko

hospodáské, nýbrž celé spoleenské organisace, anarchism se neztratí,

by se na as ukryl.

* Slavený literární kritik z »Revue des deux Mondes« zvolen byv

do akademie, podle zvyku uvádl se eí o svém pedchvidci. Musil

mluviti o žurnalistice a mluvil. Písn káral svj stav — a proto že

sám je žurnalista, žurnalistika k jeho trpké kritice dnešní žurnalistické

nesvdomitosti mlela. Nemela by mu také co odpovídati, a málokterý

žurnál ml by se ím brániti. Panama — je pece v prvé ad porážkou

francouzské, paížské žurnalistiky. Brunetire, jak známo, je evolucionista,

neopomenul tudíž i žurnalistiku vykládat s toho stanoviska. Jako Lombro-
sovi zloinec je pímo pírodnickým obživením pvodního divocha, tak

Brunetire vidí v nemravní, podkupné a porušené žurnalistice zbytek

a pežitek žoldnéstva, ba kováctví. Z úkrytu své anonymity neestný
žurnalista napadá obanstvo, jako zbojníci kupce napadali z úkrytu

lesního. Ostatn již prý útoky ani se nedjí z úkrytu, nýbrž za bílého

dne na veejnosti . . . Brunetire nikoho nej:nenoval, a pece celá Francie

prstem ukazuje na ty moderní kondottiery.

* Paní Feuilletova v »Correspondant-u« uveejuje o svém manželi

v dob za císaství » Vzpomínky*. Vypravuje, jak realisticky Lafontaine

ve svém kuse Dálila dával souchotináe; aby totiž šátek, jenž si dával

k ústm, zbarven byl skutenou krví, naízl si »jemn« — jazyk.



Obzor asopis.

Hlídka literární (bezen) chválí básn Karla ervinky, vydané pod

názvem »Zúpisník«. Praví se, že ervinka je nadaný a slibný realista,

jen že v realisování odbouje místy trochu daleko. Xavera Dvoáka sbírka

básní >: Siirsum corda« také velmi pízniv posouzena. V eské poesii

katolické je to prý dosud nejlepší kniha verš. Štechova hrstka humoresek,

povídek a šleh » Malomstský pep« stojí za jeho zdailou veselohrou

»Malomstské tradice«.

Kvty (únor a bezen) pinášejí peklad studie Jiího Brandesa

o Emilu Zolovi. Praví se, že Zola vyšel od Tainea. Jako Taine ml
i on zálibu pro vše bohaté a rozlehlé, pro vše silné a mocné. Význam,

jejž Taine pikládal okolí — okolí znamená tak mnoho, kdežto jedno-

tlivec tak málo — z poátku sice jej zarážel, ale pozdji úpln si pi-

svojil jeho názor. Ped »Teresu Raquinovu« jako heslo položil známá

slova Taineova: »Gtnost a nepravost jsou výrobky jako vitriol a cukr«,

v pedmluv pak k svému velikému dílu »Les Rougon Maquart« napsal

vtu, inící dojem, jakoby byla opsána z Tainea: »Ddinost má své

zákony jako tíže.« Našel konené u Tainea theorii umleckou, že cíl

díla umleckého jest, aby nkterou hlavní nebo vynikající vlastnost pro-

jevovalo jasnji a dokonaleji, než iní skutené pedmty a vyslovil ji

vlastními slovy v ten smysl, že dílo umlecké jest kus pírody, pozoro-

vaný nebo pojatý temperamentem. Zajímavo je stopovati, jak se jeho

temperament má k pírod, ke skutenosti. Líe život, rád budí Zola

dojem ehosi obrovsky velikého. Tohoto úinku nedosahuje nkolika rysy

rozhodnými, nýbrž vytrvalým opakováním a vypoítáváním množství

vnjších jednotlivostí; vyznauje na p. nesetná jména rostlin, rzných

druh sýra, látek a zboží skladu, ale aby shrnul všecky jednotlivosti

a dosáhl úinku celistvého, utíká se k velikému symbolu základnímu,

na p. k tržnici, jakožto bichu Paíže, a vtiskuje pak všem jednotlivostem

pee tohoto symbolu. Pravidlem knihy jeho toí se kolem kusu zem,
kolem budovy, továrny, obchodu neb pod., jimž propjuje život nad-

pirozený a jež pak slouží za symbol moci, ovládající zpsob života

a pomry celého stavu neb celé tídy lidstva. Tak na p. jest to krma
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(L'assomoir), jež vkol chrlí zkázu a zmar, nebo velkolepý závod módní
(Au bonheur des dames), jenž vyhubí všechny male obchody na blízku a

rozšiuje se s neuvitelnou rychlostí ; nebo podzemní dl (Germinal), kde

dlníci bez vlastního prospchu konají práci otrockou, ale zárove pod-

kopávají pdu, na níž kapitál vládne. Zola vše lidské uvádí zpt na

ist animální, vyluuje nejvyšší život vle a nejjemnjší hru intelligence,

líí i osobnost nejbohatji nadanou jako stroj tém neuvdomlý, nebo

konající službu psobením jakési mánie; všechnu pesilu vle, již odnímá
jednotlivcm, udílí pak výtvorm neosobním : budov, urité pd atd.

Zola je pessimistou, ale úpln jednotného, základního filosofického ná-

zoru u nho není. Bývá poslušen rozpoložení své mysli a své umlecké
poteby, vedoucí ke zmn.

Literární Listy. (. 5. a (.) O knize J. Vrchlického »PohíJky královny

Mab«- se praví, že iní dojem hry bezúelné, nesloužící nižádné idei neb

tendenci. Jeví se tu pechod od vzrušené, siln ideov a citov vypjaté

produkce dívjší k dílm mkích, lahodnjších linií, temperamentu
slabšího, síly resignující — tak jak to od Brevíe moderního lovka
ukazují všecky další sbírky Jar. Vrchlického. Velmi vele posouzena

sbírka obrázk Jana Herbena y>Na dedine«. Prostota v nejprostší form,
pirozená a upímná — to jest referentovi asi hlavní známka a také

hlavní kouzlo Herbenovy knihy. Oproti moderním knihám, v nichž takka
šmahem nco nezdravého, chorobného, jeví se v Herbenov sbírce vše

zdravým, normálním. Jako když z umrlí komory vyjde se do boro-

vého lesa.

Rozhledy (. 5.). V lánku Herbert Spencer a anarchism (píše

VI. Bezdk) pojednáno o pomru Spencera k anarchismu. Thema to

bylo v posledním ase v listech francouzských hojn probíráno, když

francouzský anarchista Vaillant jmenoval ped soudem Spencera mezi

svými uiteli. Autor lánku dovozuje, že vda vbec neprávem iní se

zodpovdnou z anarchismu. Nejvýše ethika by se prý mohla viniti. Prak-

tití anarchisté totiž, pokud nejsou sprostými zloinci, kteí se jen an-

archismem krýti chtjí, aby svj zloin jaksi povýšili a zinteresovali,

jsou po výtce lidmi se siln vyvinutým ethickým smyslem a citem. Dle

Paula Desjardinsa jsou to lidé, kteí nejsou citlivi sami k sob, nýbrž

k jinému, jsou to altruisté. Uvádí názorný doklad : dlník uvidl pána
svého, jak bije hocha, až mu zlomil ruku. Tento skutek náhle objevil

mu všecku hrznost autority. Co se tkne Spencera, neprávem reklamuje

se prý anarchisty. Koneným výsledkem celého sociologického jeho systému

jest totiž irý individualismus a tedy odpor proti souasným smrm socia-

listickým, pokud práv na zmenšení ano zniení individua se zakládají.

Podle ethiky jeho vede cesta k všeobecnému štstí a blahobytu jen cestou

štstí individuálního. Jest nemožno pomýšleti na slas všech, pokud není

šasten každý jednotlivec. Socialistický neb komunistický typus spolenosti

jest Spencerovi principem donucovacího spoleenského spolupsobení a

tedy daleko nižší formou spoleenskou, než jest již naše dnešní. Spencer

je evolucionista a smysl historický jest ovšem pro nho rozhodující.
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Proto nemže jinak, než ekati jen nenáhlé realisování svých ideí. V ra-

dikální a náhlé pevraty nejen že neví, nýbrž dokazuje jejich Škodlivost:

;»lidé nedovedou užívati svobody, dokud jí nejsou schopni*.

V lánku Seskupení a zastoupení zájmové (dr. H.) uvažuje se o vý-

hodách zastoupení zájmového naproti nynjšímu zastoupení dle territori-

áln obmezených okres. V málokteré otázce finanní neb hospodáské

lze mluviti o spoleném zájmu všech obyvatelv uritého volebního

okresu, avšak táž otázka mže míti dležitý zájem pro všechno rolnictvo

neb živnostnictvo. Odporuovalo by se tedy, ne aby obyvatelé jednoho

okresu volili spoleného poslance dle nahodilého smýšlení politického,

nýbrž aby poslanec byl volen jednotlivými, pesn organisovanými stavy.

Vysvítá, že by vle jednotlivých skupin národa lépe vynikla pi zastoupení

jednotlivých stav než pi zastoupení territoriálním. Zastoupením zájmovým

ovšem podstatn by se zmnila tvárnost celého parlamentu. Místo klub
liberálních, konservativrích. nacionálních atd. vešla by v život sdružení

nová, dle zájm rzných vrstev národa seskupená. Bylo by tu sdružení

agrární a sice jak dlnictva zemdlského tak malorolnictva i velko-

scatkástva, bylo by tu sdružení dlnictva jak necvieného tak továrního

i prmyslového, dále sdružení maloživnostnictva i maloobchodnictva,

sdružení velkoprmvslu i velkotržby. Národnostní i politické spory po-

zbyly by v tomto parlament zájmovém pdy, nebo nebylo by tu oné

umlé organisace, jež nyní práv na rznostech národnostních a poli-

tických spoívá. Seskupení a zastoupení zájmové znaí pevrat dnes

platného principu v státech repraesentativních. Avšak myšlénka sama

není nová. Osvdená organisace komor obchodních a živnostenských

a jich parjamentární zastoupení, organisace rad zemdlských a komor
advokátních, nov zamýšlená instituce povinných spoleenstev rolnických,

v brzku snad i komor dlnických, i modernisované cechy ve zpsobe
spoleenstev živnostenských jsou slibné, teba nedokonalé poátky nových

útvar sociálních.

Vstník eské Akademie císae Františka Josefa pro vdu, slo-

vesnost a umní obsahuje mimo mnohé jiné pozoruhodné lánky, též

v II. ro. (18lt3) v ís. 5— b*. (kvten— listopad) sta z literární pozsta-

losti zesnulého prof. dra. Aug. Seydlera : Gustav Theodor Fechner.

Seydler tuto monografii práv tak peliv jako poutav vypracovanou

pednesl pvodn v ad pednášek ye filosofické jednot \- listopadu roku

1888, tedy práv rok po smrti Fechnerov ; mínil pak ješt poslední pro-

pracování uiniti a pak uveejniti, k emuž obma nedošlo pro brzkou

smrt. Ale i takto nemžeme než jen co nejveleji doporuiti každému,

kdo nemá asu neb píležitosti obírati se pvodními prameny, aby po-

unou i zajímavou monografii tuto si peetl. Po vylíení života a spiso-

vatelské innosti Fechnerovy (* 19. dubna 1801, f 19. listopadu 1887)

Seydler probírá jednotlivé obory vdecké, v nichž veliký tento duch byl

inným. Nejprv nám pedvádí Fechnera i dra. Misesa jako humoristu,

vtipného i velého, jenž ve vtipech a žertech dovedl nejen trpké útoky

uiniti na souasnou filosofii módní a na odprce své, ale i ridendo

dicere verum, t. j. dovedl vtipem povdti aneb naznaiti to, co pozdji
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pednesl vážn jakožto opravdový svj názor. Pak pechází k vylíení

vlastní vdecké práce ^echnerovy, nastiuje nám innost jeho v oboru

fysiky, v níž tento muž proslul nemén než ve filosofii, podává tres

dležitého jeho spisu ^Die physikalische und philosophische Atomenlehre«,

ve kteiém Fechner proti dynamismu rázn zastal se atomismu i se stránky

filosofické. Po té obrací se k onm badáním, jež uinila Fechnera, aspo
mezi filosofy (resp. psychology), nejznámjším: k badáním psychofysickým

;

tu také Seydler nejdležitjší výtžky a zákony psychofysiky, jak byla

zbudována Fechnerem práv, podal. Konen pedvádí nám metafysické

a thesolické názory tohoto myslitele: na základ pedevším hlavního

spisu jeho »Die Tagesansicht gegeniiber der Nachtansichtv., z ásti i na

základ dl : » Zend-Avesia^ a »Die drei Motive des Glaubens«, rozvíjí

obraz jeho panpsychismu a pipojuje velmi pípadné vlastní poznámky.

V Živ (. 3.) pojednává dr. G. Kabrhel o názorech Kochových
a Pettenkoferových o vzniku a postupní cholerových epidemií. Dle Kocha
je píinou cholery zvláštní mikrob, zdržující se v zažívacím ústroji lidí,

cholerou nemocných. Následkem bujení a množení tohoto zárodku v roue
stevní vznikají tžké píznaky choleru provázející. Do ústrojí zažívacího

lidí zdravých pichází mikrob jednak potravou, jednak vodou. Tak na p.
ruce, které s cholerovými výkaly pišly v pímý neb nepímý styk, infi-

kují potraviny. Zejména však šíení cholery nabývá ohromné intensity,

dostanou-li se výkaly cholerové jistým zpsobem do vody íní neb

studniní, která se pije. Oproti tomu Pettenkofer zastává mínní, že

cholera ovšem jest nemoc, podmínná jistým specifickým zárodkem, že

však šíení cholery krom pímého neb nepímého styku lidského jest

odvislé též od jistých vlastností pdy a initel meteorologických, po-

dobn jako dokázáno o malarii (zimnici). Domovem cholery jest dolení

Bengalsko v Indii. Zde panuje cholera stále. Zárodek cholerový bují

v pd tohoto území, mající pro jeho vývoj výhodné vlastnosti. Odtud
bývá zavleen do krajin jiných, v nichž vznikají cholerové epidemie

tehda, pakli že pda má alespo pibližn takové podmínky pro vzrst
zárodk, jako pda dolního Bengalska. Pda však leckterých krajin mimo
toto území nemá všude a v každou dobu vlastností pro bujení zárodku

potebných. Tak na p. Lyon ve Francii vždy býval cholery prost. Za
immunní místa uvádjí se ješt Salcpurk, InŠpruk, Božen a j. Šíení a

ádní cholery nezávisí tedy jen od styku lidského ; toho dkazem i okol-

nost, že cholera ve svém domovském území v Indii ádí s takovou hroznou

prudkostí, že i nejprudší její výbuchy v Evrop, kde pece lidnatost,

obchodní i prmyslové styky jsou hustší a komunikace vyvinutjší, mají

proti tomu ráz slabý a podízený.

I
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Slovanské studie.

Píše T. G. Masaryk.

Jana Kollára Slovanská vzájemnost.

Nebylo mým úmyslem pokraovati ve slovanských studiích Kol-

lárem; avšak loské oslavování a nutnost, promluviti o jeho

idei i veejn (ve Vídni), pimly' mne, uveejniti tuto studii již te.

Ostatn je lhostejno, ve kterém poádku postupovati, — tyto slo-

vanské studie mají pece úkol : osvtliti otázku eskou, uvdomiti si,

pokud to vbec je možno, jaké náš národ má poslání a jakými asi

cestami bychom se nejjistji dostali na tu dráhu, která nás pak bez-

pen dovede ke konenému cíli. Tak stala se studie o Kollárovi

revisí našeho slovanského a tudíž národního programu, — revisí ne

podrobnou, ale pece pronikavou. Slovanský náš program je pece
velmi dležitá stránka našeho programu eského. Nestudoval jsem

pouze knihy Kollárovy, ale hledl jsem pochopit, jak ty jeho knihy

o slovanské vzájemnosti z života našeho vyrostly, stepoval jsem, jak

ten náš život a ty idee Kollárovy se dále rozvíjely.

Snad se mi pro. tetí ást bude init výtka, že se stala ponkud
politickou. Výtka byla by nespravedlivá : Kollárovo literární psobení

t mlo národní a do jisté míry i politickou tendenci, jako že Kollár

I sám na sklonku svého života do politiky pímo zasahal. Nedlal

jsem nikdy rozdílu mezi literaturou a životem, a proto i spisy Kol-

lárovy jsem studoval jako projev doby pro nás tak dležité.

Práce skládá se ze tí ástí — z vyložení KoUárových názor,

z jejich kritiky a konen z historického jich posouzení, jímž má
býti ukázáno, jak v Kollárovi idea vzájemnosti vyklíila a jak od

následník jeho se pijímala a pozmovala.
KoUárova idea o vzájemnosti je ve všech jeho pracích; avšak

všech tchto prací posuzovati ani nechci, ani nedovedu. Pro zámry
NAŠE DOBA I., 7. 31
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mé staí prostudovati spis »0 literární vzájemnosti mezi rznými
kmeny a náeími slovanského národa« a » Kázaní a ei«; »Slávy

Dcery «, jen tu i tam teba bude vzpomenouti.*)

I.

Kollárovo uení o slovanské vzájemnosti literární.

1. Zaneme tedy výkladem Kollárových ideí, podávajíce, co

nejvíce, jeho vlastní slova; kritiku a objasnní, jak už eeno, po-

necháváme si pro ást druhou a tetí. —
Vzájemnost se rodí z pocitu národního : rzní kmenové slovanští

poznávají se býti jedním velikým národem a rzná náeí svá jedním

jazykem. » Vzájemnost je spolené pijímání, vzájemná vým.na a jed-

notné požívání.

«

I
Již z toho plyne, že vzájemnost, jak i titul spisu o vzájemnosti

1 urit ohlašuje, je povýtce, ba jediné literární. Vzájemnost je úkol

Slovan vzdlaných, vzájemností má se vypstovati »kvt spolené

literatury národní*.

Kollár stanoví trojí stupe vzdlanosti vedoucí ke vzájemnosti.

iNa prvém stupni vzdlanec slovanský znáti má tyry hlavní » dia-

lekty* slovanské, v nichž knihy se píší, to: ruský, illyrský, polský,

/eskoslovenský. »Jen kdo zná tyto hlavní dialekty a jim rozumí, jen

Iten ml by se chápati péra a býti slovanským spisovatelem.*

»Uenjší a vzdlanjší* Slovan »druhé tídy« studovati bude

i podnáeí, jako na p. maloruštinu, bulharštinu atd.

Konen Slovan » tetí tídy* neboli » uenec*, odborník jazyko-

zpytec nebo historik, znáti musí všecky dialekty slovanské, žijící

i vymelé (církevní jazyk a j.).

Slovanský vzdlanec, podle tohoto pání Kollárova, nemusí

všemi slovanskými dialekty plynn mluviti anebo dokonce ve všech

knihy spisovati; avšak má rozumti každému Slovanu a_rn,á,umti

íst každou knihu.

*) Spis o vzájemnosti, nmecky napsaný, má název: »Uiber die literarische

Wechselseitigkeit zwischen den verschiedenen Stámmen und Mundarten der

slavischen Nation*; vyšel v 2. opraveném vydání v Lipsku 1844; prvé vydání

pod týmž zaohlavením vyšlo v Pešti 1837. Zárodky spisu objevily se jako lánek

v Kuzmányho Hronce roku 1836. Tomíek 1863 poídil eský peklad podle

2. vydání. Kázaní vyšla pod názvem: »Nedlní, svátené a píležitostné Kázn
a ei*; I sv. 1831, II. 1844 s charakteristickým doplkem titulu »ei k na-

pomožení pobožné národnosti*.
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Vzájemností domáháme se tedy v prvé ad » slovanského

vzdlání«, obdobného panujícímu vzdlání humanitnímu: jako toto

založeno je na mrtvých jazycích, slovanské vzdlání zakládati se má
na živých jazycích slovanských, kteí však podle Kollára ve skute-

nosti zstávají a zstati mohou také mrtvými, jsouce hlavn zdrojem

vzdlání slovanského knižního.

Jak dsledn Kollár tuto svou pvodní myšlénku provádí, jak

dsledn totiž na mysli má jen literní vzdlání slovanské, jehož svou

vzájemností se domáhá, tomu pímý dkaz další máme v prostedcích,

jimiž vzájemnost chce podporovati.

Dsledn totiž doporuuje prostedky ist literární, knižní

a asopisecké v tomto poádku: 1. Slovanská knihkupectví ve všech

hlavních mstech slovanských kmen; 2. výmna knih mezi spiso-

vateli rzných kmen; 3. stolice pro slovanské jazyky na vyšších

školách. (Nejen na universitách, ale i na školách nižších: v ítankách

a jsou životopisy vzorných muž slovanských všech kmen. Vhodný
i by byl ^slovanský Plutarch«.) 4. Kollár peje si všeobecný asopis

literární, v nmž by se literární plody posuzovaly tím jazykem,

v nmž spisy jsou napsány; 5. veejné a soukromé knihovny mly
by obsahovati knihy všech slovanských jazyk, obzvlášt nejlepší

mluvnice a slovníky a 6. srovnávací mluvnice a slovníky mly by

usnadiovati nauení rzným jazykm slovanským. Mly by se dále

7. poíditi sbírky národních písní a poekadel, a konen mlo by

se zaíti 8. povlovným odstraováním cizích slov a forem a pe-
jímáním ist slovanských: tím stalo by se jakési piblížení k ideálu

Jazyka yšeslovanského, jemuž by 9. napomáhal jednotný pravopis

pro oba druhy písem, latinské a kyrillické.

V souhlase s tímto pojímáním vzájemnosti jakožto vzájemnosti

literární dovolává se jakožto hlavních buditel její Dobrovského,

Kopitara a Safaíka a vbec autorit odborník jazykozpytných a

historických. » Všeslovanským « spisovatelem je mu v tomto rozumu

Dobrovský.

2, Nepochybuji dost málo, že v naší širší intelligenci dovolávání

Kopitara zarazí — v tch vcech u nás silné jsou pedsudky.

Jak KoUárovi ve spise o vzájemnosti na tom záleželo, aby dosah

jeho idee byl náležit pochopen, poznati i z toho, že na samý po-

átek svých výklad postavil odstavec o tom, »co vzájemnost není*.

I Vzájemnost nemá vésti k politickému spojení všech Slovan.

Kollár pímo odsuzuje demagogické a revoluní podniky proti jedno-

tlivým vládám a vladam, pod nimiž nkteí Slované žijí. Vzájemnost

31*.
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Ije ist literární, nepracuje k jednot politické, ani se nepíí roz-

'manitosti a rznosti náboženské a církevní, ani rznosti písem a

abecedy, ani konen rznostem zvykv a mrav. KoUár ukazuje

na národ nmecký, jenž prý žije v 38 státech, — tím snáze Slované

žíti mohou ve státech tyech nebo pti.

Pokud obzvlášt rakouských Slovan se týká, Kollár ani by

nežádal, aby Rakousko zvalo se podle slovanské vtšiny státem

slovanským, jak se navrhovalo; KoUárovi staí uznání a podpora

vlády aneb císae, jak Kopitar o nm mluví ukazuje, že spisovateli

Stullimu dostala se možnost vypracovati illyrický slovník. Za to

císae Františka opvuje již ve » Slávy Dcei* ; tší se z uznání, jež

od císae Ferdinanda dostalo se Jungmannovi za slovník.

Kollár asto velmi oste vyslovuje se proti politickému životu

vbec; v Kázáních a v Zájemnosti je to ustálený názor. Chválí sice

»obecnomyslnost«, »obecnoduchost«, onen »úinlivý podíl a ne-

zisklivou úastnost na blahu celosti* , ale varuje ped tím, abychom

se utopili v moi veejného obecného života, zapomínajíce na dm,
manželku, dítky a na vlastní vzdlání. Lidé takoví starají se o každou

tretku lidí jiných, sami však se nezdokonalují. Kollár obává se » poli-

tické povodn*, v níž prý nejnovjší literatura a poesie utonuly."

3. Jakmile se otážeme po dvodech, pro které Kollár usiloval

o vzdlání slovanské a jakmile se otážeme po vcném obsahu toho

vzdlání, vzájemnost zjeví se nám v docela novém svtle historickém

a filosofickém; Kollár nemohl pece požadavek svj jen postaviti,

ale musil ukazovati, ím se liší jeho vzdlanecký ideál od vzdlanosti

posavadní, musil ukazovati, jak ideál jeho se pipravoval historickým

vývojem, a musil ukazovati, že požadavek jeho je správný, a že tudíž

slovanskou vzájemností v každém ohledu vzdlání vyšší, lepší se

dosáhne.

Otázka slovanské vzájemnosti nemže tudíž otázkou pouze

mluvnickou ani býti, nýbrž pedevším historickou a filosofickou,

a netýká se pouze Slovan, nýbrž celého lovenstva v jeho histo-

rickém vývoji — otázka vzájemnosti je Kollárovi otázkou svtovou.

Ve vývoji historickém Kollár vidí velikolepý plán Prozetelnosti,

vidí v djinách ást vývoje všesvtového : úkolem historika a filosofa,

úkolem každého národa je, ten svtový plán postihnouti, místo své

v nm poznati a uriti a podle tohoto poznání sebevdom po-

kraovati. Idea vzájemnosti je odvká idea, urená Prozetelností

spravovati vývoj lovenstva, vzájemnost slovanská je cíl histo-

rického vývoje, je spása lovenstva.
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» Národ, jenž míti chce podíl v život duchovním, musí se vy-

šinouti k jasnému poznání ádu svtového a s toho vyvýšeného

hlediska musí poznati své místo v celku, musí si uriti svj pomr
k národm jiným a ustanoviti si svj úkol pro budoucnost. Pevnou

rukou a odhodlanou musí pracovati na svém poslání. Osud národa

nesmí býti ponechán slepé náhod a toku událostí, nýbrž rozum,

jakožto prvý a nejvznešenjší nástroj božské svtovlády, musí íditi

lo, nesoucí jeho osudy k uritému cíli.«

Národ — ješt uritji Kollár žádá — když se takto orientoval

v historii, musí si djiny své nartnouti a vyplniti ve velikém plán.

Nebo netoliko pírodní pud a pírodní právo uruje národu místo

ve svt, ale pedevším rozum, a jest povinností toho rozumu, místo

to nejen vytknouti, ale i spravedliv obhájiti.

Kollárovi djstvo je vývoj ne nahodilý, ale rozumný. » Život

lidstva je vývoj rozumu, vniterní svt v lovku má se rozvinouti.*

Proto po historii žádá pro urení slovanské vzájemnosti hlubší po-

iuení a ukázání. Historie — praví — má vyšší význam a úkol, než

•vypravovati nám o válkách, krveprolití, podmaování; má ukázati,

'že Bh ídí svt a že lidstvo pod vnou vlí božstva pokrauje

poád k dobrému; všecko zlé a nespravedlivé, pochodící od jedno-

tlivcv i národ, propadá v nive. Lidstvo spje k tomu, aby se

v nm svobodn rozvinulo dobré. y.žitená práce, umní tichá, zá-

kony a mravy charakterisují lépe národ, než krvavé boje.

4 Cíl lidstva je tedy, ustavin pokraovati. Kollár si ped-
stavuje, že lidstvo je celkový, jednotný organism, v nmž národ po

národu pejímá úkol pokroku; svt stárne, ale tím zase mládne, že

jeden národ po druhém pejímá osvtu, ji rozhojuje a v ped
pošinuje.

I

Vývoj lidstva vedH naped ekové a ímané ; ekové a ímané
'zanikli, po nich národové germánští a romanšií stali se nositeli

kultury. Pejali osvtu klassickou a k ní pidali podíl ducha svého.

Avšak jako zanikli ekové a ímané, tak zaniknou a vlastn již za-

nikají Germani a Romani a jejich osvta, — lovenstvo stojí na

rozhraní doby nové, jejíž vypracování sveno bude národu slo-

vanskému.

5. Nynjší osvta skládá se tedy z dvou prvkv: antického

a moderního, jak Kollár je nazývá, z osvty ecko-ímské a ger-

mansko-romanské, a jejich charakter Kollár uruje takto:

ekové a ímané byli bohati na »reálnost«, pírodu, krásu,

aesthetiku, mli poesii, architekturu, veliké slavnosti; moderní byli
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bohati na ideálnost, ducha, pravdu, logiku, mli hudbu, vdu, mathe-

matiku, pnrodovdu, plavbu, obchod, boje.

Staí mli více smyslnosti, fantasie, vkusu; noví více rozumu

a citu: u starých je objektivita, u nových subjektivita, tam princip

mužskosti, tu ženskosti.

j
I ei vyvinuly se v souhlase s tmito obapolnými charaktery.

'ecký a latinský jazyk je zvuný, bohat na deklinace, má rozma-

nitost pád, prosa oplývá strojnými vtami, poesie má metrm,
rhythmus a pízvuk; germánští jazykové a románští jsou drsní,

zkomolili koeny, nevyslovuje se v nich ádn, deklinace je chudá,

koncovky unavují jednotvárností, jsou zdlouhaví svými leny a po-

mocnými slovesy, prosodie zná jen pízvuk, bídné rýmy urážejí hned

ucho hned oko.

6. Posavadní osvta založená na tchto dvou základech je Kol-

lárovi nedostatená z dvou dvodíí.

Jednak každý tento prvek sám o sob nestaí, a k tomu ješt

nedoplují se tak, že by spojení jejich dávalo souladný celek. Osvta
po odstoupení Rekv a íman se rozpoltila, rozdvojila.

Antický prvek osvtový se však také záhy vyžil: plastická

tvorba na p. má jisté meze, nemže se nad n zdokonaliti'. Princip

antický v umní, vd a vzdlání je vbec pohanský a národní,

a tudíž pi vší dokonalosti vždy jednostranný, nehodí se pro lidstvo

všecko.

Princip moderní, romantický, rytíský, kesanský je vyšší a do-

konalejší. Není jako antický na pirozenosti, nýbrž na duchovních

silách založený, a proto je dokonalejší. Duchovní síla poesie, íilosofie

a vbec duchovní práce mže se zdokonalovati, a proto romanticko-

moderní princip mnohá století spravoval národy s prospchem; vy-

víjely se rzné ctnosti: rytískost, kesanská zbožnost, pokora, láska,

jemnost, nadje, touha a j.

Avšak nyní se princip ten — Kollár žaluje — zvrátil a pe-
rodil v nepirozenost, sentimentalitu, citlivstkáfství, v blouznivost

a závratnost, konen v pepjatství, pedráždnost, horenost. »Pe-
vzdlanost nebo pesycenost, pedráždnost a pochodící z ní únava

ducha a ochabnutí cit je charakter naší doby.« Tento neduh doby
Kollár vidí ve všem a zejména v úpadku moderního umní a filo-

sofie. Cervantes v Don Quixotu, ale hlavn Byron v sob a svých

následnících dsledn provedli nezdravý princip doby až do kraj-

nosti — osvta stn byronismem. V umní vládne jen nehoráznost

;
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pirozené city otuply, i hledá se tudíž nejjemnjší rozkoš ve smyslné

duchovním blouznní.

Co v poesii, KoUár vidí i v hudb : všemožným zpsobem lechtají

se otuplí smyslové, mrtvost nerv vzbuzovati se musí hlukem a

všelikou nehorázností vbec.

Konen ve filosofii, zejména v nmecké, úpadek jeví se nej-

zraitji v atheismu — Schelling Kollárovi je vzorem filosofujících

snílkv a zimniník.

Nejsilnji vyslovil se moderní duch doby v anglické literatue

(Byron) ; ve francouzské zjevil se v atheistické drzosti Voltaireov

a Rousseauov nelidské nenávisti osvty. V nmecké literatue ob-

jevil se neduh doby ve filosofii, hlavn v hegelství; v poesii n-
mecké nejvtší básníci podlehli chorob doby — Klopstockova

messiáda je výron krajního subjektivismu, Schillerovy Zbojníci,

Gothev Werther jsou byronití t. j. pedráždní. Nejnovjší literatury

a poesie evropských národ konen se nadobro utopila v potop
politické.

Nová kultura — KoUár shrnuje svj úsudek a soud — jedním

slovem zmírá a vymírá — , všecko se tíští a rozpadá svou nepi-

rozeností. Prvek antický a moderní se rozpoltily na dva principy

píke proti sob stojící : rozdvojení to v záptí má úpadek i prvku

antického i moderního, stará osvta se bortí, padá, padla. Vyžily

se již oba principy antický i moderní, pro lidstvo úkol svj vy-

plnily. Pítomnost žádá princip nový, ne jednostranný, nýbrž uni-

versální, ist lidský, a tomuto velikému úkolu dostati mže jen

veliký národ, národ nový, neutkvlý v starých formách, národ slo-

vanský. Slované lidstvu dají zdraví a život, život fysický i duchovní.

Slovanská vzájemnost bude tvoícím orgánem spasné osvty nové.

7. Kollár vidí potvrzení tohoto svého rozpoznání v úsilí jedno-

tlivých silných duch, vyprostiti se z objetí umrtvující osvty ; hledli

se spasiti ped nákazou asovou tím, že uchýlili se jedni do starého

vku, na p. Winkelmann, Canova
;

jiní pedstihli budoucnost —
jako Herder, Humboldt, Walter Scott.

Avšak podle Kollárovy theorie historického vývoje nemohou
jednotlivci a nemohou jednotUvci zanikajících národ vésti lovenstvo;

I
spása a vdcovství lidstva spoívati musí na národ celém a jeho

hmotních a duchovních vlastnostech, a národem tím jsou Slované.

Slované povedou pokraování duchovního života lovenstva, Slované

mají sprostedkovati mezi svtem starým a novým, mezi východem

a jihem; Slované obnoviti mají stárnoucí prvky kulturní a »sou-
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stedit! v humanitu*. Slované mají usmíiti dobu starou a novou,

mají oba tyto rozlouené prvky osvtní pejmouti do svého národního

života a petvoiti je v nový celek kulturní. Slované podle ideál

Kollárových mají býti vdcem lovenstva, Slované mají vypracovati

osvtu novou tím, že starou petvoí a doplní. Osvta ta však bude

a musí býti všelidská, ideál lovka, — podstata lovctví bude

dostižena slovanskou osvtou, slovanskost a lovckost jsou jen dva

názvy téže vci.

• Slované svou historií dokázali, že od pírody jsou národ ne-

výbojný, míru mnohem více než válce naklonný — všecka jejich

josvta je dílo práce v míru. Tím zejména liší se od Germánv a

Román, národ po výtce bojovných Ze Slované nátlaku tchto

výbojcv odolali, je dkaz, že ve své mírumilovnosti velikou mají

sílu, — tato míruniilovnost a nebojovnost je tou istou lovckostí,

kterou Slované dovrší vývoj lovenstva.

Vzájemnost, pocit národní jednoty je Slovanm prvou pod-

mínkou vzdlání ist lidského a zárove literatury národní, vzá-

jemností každý slovanský národ nad sebe vynikne ve vyšší celek,

celek to svou podstatou a pirozeností všelidský.

Historický vývoj vypracoval ti vedoucí a základní principy

osvtové: antiku — romantism — humanitu. Osvty, založené na

prvcích antiky a romantismu pln se vyvinuly a zárove tím i za-

nikly; rodící se osvt humanity budoucnost patí, a patí Slovanm,

kteí tento nejvyšší, a KoUár doufá, trvalý princip osvtový dsledn
uskutení vším svýrn životem a pedn svým vzdláním. Ze tato

slovanská osvta bude trvalá, KoUárovi jde z toho, že osvta ta

bude všelidská, ist lidská — nad sebe lovenství vyvinouti se

nemže.

8. Slované pro svj velikolepý historický úkol jsou zpsobilí

i po stránce hmotné i svými vlastnostmi duchovními a ovšem hlavn
tmito vlastnostmi.

Mnohé hmotné podmínky podporují Slovany v jejich kulturním

povolání. Slovan je mnoho a žijí hromadn, ne tak roztrženi jako

Angliané a Nmci.

Jsou rozpoloženi uprosted Asie a Evropy, a proto psobiti

mohou na všecky strany; Slované hranií s národy jinými a mno-
hými, s nimiž na mnoze se proplítají, a tím vydatný mohou míti

vliv na jiné.
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Konen Slované žijí ve všech podnebích, píroda na n pln

psobí. »Každý národ je podnební orgán osvty, zejména poesie*,

—

i fysická rozmanitost takto umožuje ilý ruch a život duchovní.

9. Hlavní záruku však pro kulturní schopnost Slovan Kollár

vidí v nkterých vlastnostech jejich duchovních.

Ve svých Kázáních — I. díl 1831 — velebí mnohé » dobré

vlastnosti « národa slovenského a zejména uvádí, že Slované vy-

znamenávají se pomrn vtší nábožností, pracovitostí, nevinnou

veselostí, láskou k jazyku a snášelivostí.*)

Ve spise o vzájemnosti podrobn a v souhlase se svou kritikou

posavadní osvty, resp. vlastností národ germánsko-romanských

uruje ty pednosti Slovan, jež pro vyplnní uloženého jim Pro-

zetelností úkolu jsou nezbytný.

U jiných národ — teme — jedna mohutnost duchovní jedno-

strann pevládá, nedá jiným schopnostem se vyvinouti a zastupuje

ostatní.

V poesii u Spanl na p. pevládá dobrodružství, u Italian

vášnivost, u Francouz vtip a dvornost, u Nmc filosování a spe-

kulace; u Slovan poesie je plod všech duševních mohutností »pod

praporem* fantasie.

U jiných národ hlava a srdce jsou rozdleny; Slovan mysH

a cítí zárove; z této jednoty zrodí se nový život duchovní, z ní

ideál lidskosti v dokonalosti co možná nejvtší se vyvine. Kollár

vidí úinky této zvláštní duchovní celosti slovanské i na historickém

vývoji ; Slované proto prý tak pomalu pokraovali — nebo snášejí

plody celé, ostatní národové rychleji šli v ped, spokojujíce se kul-

turou jednostrannou.

S touto vlastností souvisí dále, že Slované rozdleni jsou na

všecka vyznání kesanská — cit a rozum picházejí ku právu;

u jiných národ vychování v jedné církvi dává smr opt jedno-

stranný.

Jakoby výslednici tchto vlastností Kollár vidí v tom, že Slované

mohou se vyšinouti k ideálm isté humanity. Tato láska k lo-

venstvu mže rsti láskou k ostatním kmenm slovanským. Slované

mohou se — to smysl vzájemnosti po této stránce — pímo cviiti,

rozšiujíce svou lásku z osob na kmeny, ze kmen na národ, z ná-

roda na lovenstvo.

'') Kollár již 1822 vydal tato kázání pod titulem: Dobré vlastnosti národu

slovanského. Dvoje kázání v Pešti,
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Ostatní národové píliš jsou obmezeni na svj národ, utkvlí

ve svém patriotismu a piliš nehybní ve své staré a bohaté literatue.

Konen i jazyk slovanský nejvhodnjším je nástrojem pro

novou kulturní práci; spojuje v sob všecky pednosti jazykv
* antických a moderních. Slovanský jazyk má antickou metriku i mo-

derní akcent, má logickou pesnost a hudební rhythmus. KoUár

,
chválí hexametry Vinaického, Hollého, Kantaie, že prý eckým
v niem nezadají; Kochanowski a j. mistrné básniU stance, — jazyk

slovanský sloužiti mže všem smrm a druhm básnickým a kul-

turním vbec.*) Vbec Kollár o pednostech slovanského jazyka

mluvívá s veUkým nadšením. Už ve svých kázáních chválí si slo-

vanský jazyk pro to, že je starožitný a velmi rozšíený, k náboženství

velice náchylný a zpsobný, má zásluhy nesmrtelné o celý kesanský
svt, ano i o celé lidské pokolení a má i sám v sob, jako e,
mnohé znamenité vlastnosti krásy a dokonalosti. Je hojný a bohatý

nejen co do slov, ale má i mnohé pkné výpovdi, jadrná písloví

a vtipná poekadla; je istý bez cizích pímsk, hladký, hebký,

obratný. Píše se, jak se mluví, maluje svým zvukem pirozené vci,

je vlídný a stydlivý. Jazyk náš — horlí v zanícení — je »svatý«.

Kdežto takto mluví o jazyku slovanském, jindy vytýká pednosti

(jednotlivých jazyk. Tak íká nám, že ruský jazyk má sílu a ve-

. lebnost, polský spanilost a milost, eskoslovenský vzácný klasicko-

i heroický rhythm, illyrský heroism, ohe a zanícenost.

10. Kollár zná námitky, inné proti charakteru Slovan, ale

vyvrací je jako plané,

Slované — odprcové íkají— píliš dlouho již spali, nejsou tudíž

schopni velikého úkolu jim ukládaného.

Ze spánku — Kollár odpovídá — možno se probuditi, avšak

domnlý duševní spánek Slovan neznamenal než dozrávání.

Slované jsou píliš mkcí — namítají druzí. Kollár na to: Slo-

vanm nebží o panství nad svtem, zbudované mocí a krví; Herder

již poznal, že je as, aby na míst vojenského ducha tichá píle a mírný

*) Kollár dovolává se ve píin jazyka úsudku starého Bély (Belius,

Gramm. Slav. 1746, pedmluva): s>Experiundo condoctus sum, omnium Europae

linguarum decora, non aemulari módo, sed vincere etiam unam Slavicam posse.

Neque enim Hispaniae gravitate majestateque ; blanditie ac facilitate Gallicae

;

Angliae sublimitate efficacitateque ; Germanicae sensus et emphaseos ubertate;

lenitate ac suavitate Italiae; denique Hungariae imperiosa severitate quidquam

concedit ita absolutarum est qualitatum, si viri ea utantur doti, eloquentes

et ad societatem nati efformatique.«
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obchod národ zavládl, a práv k tomu Slované jsou od pírody jako

stvoeni. Humanita musí býti založena na nžnosti, — pokud síly

je teba, té Slované mají dosti, jak dokázali proti svým etným
nepátelm.

Rznost azbuky také neuškodí vzájemnosti. Kdo by ovšem

nebyl odhodlán pekonati tuto malikost, vtších úloh svtových by

se nemohl podjati.

Vzájemností, ekne se, vznikne pestrá mosaika národ, ne jednota.

I mosaika, dobe složená, je pkná ; avšak národ slovanský ve svém

celku nebude smsicí kmenv a jazyk, protože tito od sebe se

liší jen stupnm, ne druhem, — Slované jsou schopni vyplniti veliký

úkol, historií jim uložený.

11. Vdí idea vzájemnosti je KoUárovi ^^idea isté lovckosti« —
ideál humanity, abychom mluvili ustáleným názvem.

Jak už eeno, KoUár vidí v pozvolném rozšiování lásky k ostat-

ním národm slovanským pirozený vzrst lásky bratrské, lásky

k lovenstvu.

» Všecko ... to« — praví na jednom míst v Kázáních — »co

se nejen vlastní osoby, ale i souseda, spoluvrce, spoluvlastence,

spoluobana, spolunárodovce týká, vše co pedstavené neb podízené

oblažiti a oslaviti mže: to jest obecnomyslnému lovkovi milé

a drahé; on jest v nejkrásnjším smyslu toho slova lovkem a svto-

obanem, nosícím vše, co lovkem sluje, ve svém srdci.* Vzájem-

ností Kollár spje k svtoobanství.

* Národ tak považuj jediné jako nádobu lidství,

A vždy, voláš-li: Slavjan ! nech se ti ozve lovk !«

Kollár ovšem, jak už povdno, uznává stupn vzájemnosti

literární; ví, že ve vývoji historickém nenáhle roste a se sílí. Vzá-

jemnost musí býti >všekmenná«, avšak, pipouští, zatím i »více(mnoho)-

kmenná« vzájemnost uiní zázraky. Vzájemností všekmenovou do-

sáhneme všelidskosti.

12. Vc tato zasluhuje náležitého objasnní — myšlénky Kol-

lárovy nevždycky ádn byly podávány. Zejména bží o pomr
národa a lovenstva.

» Národové jsou formy, v nichž lidstvo se vyvíjí a utváí* —
uí Kollár. V budoucnosti Slované mají býti vdci lovenstva, a to

znamená in concreto, že vlastn Slované budou pedstaviteli typu

ryze lovckého — co Slovan, to lovk.
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Kollárovi tedy lovk není ve skutenosti nad Slovanem, jen

pojmov a historicky. Od jisté doby Slovan ztlesuje v sob typ

ist lidský. Pokud Germáni a Romani pedstavovali lidskost ve

svých nejšlechetnjších tužbách, Slované dozrávali ; Germáni a Romani

te ustupují, Slované pejímají jejich úkol a jsou te nositeli, ped-

staviteli » isté lovckosti*..

Z toho jde Kollárovi dále, že láska k lovenstvu je možná jen

láskou k vlastnímu národu. »Chce-li kdo — praví v Kázáních —
lovenství milovati, ten musí národ svj milovati.* lovenství
není mu njaké abstraktum, nýbrž pedevším Slovanstvo ve své dané

národní skutenosti a v ad druhé ostatní národové.

Proto, že Slované pro své historické povolání povlovn do-

zrávají, KoUár iní rozdíl mezi láskou k vlasti a láskou k národu.

j

Láska k vlasti (patriotism) — k pd — je nco pdového,

je slepý pud pírodní; láska k národu (nacionalism) a národnosti je

více úinkem rozumu a vzdlání. ím lovk je osvícenjší a vzdla-

njší, tím mén je vázán na mrtvou hrudu, na mrtvou pdu.
»Komu dkujeme za nejlepší a nejšlechetnjší, co máme.? Ne

samým sob, ne zemi naší, nýbrž pedkm a souasníkm. Podle

nynjšího citu národ, úzké vlastenectví spíše je híchem proti lo-

venství, než Hroký pocit obanský híchem je proti vlastenectví,*

Vlastenectví Kollár proto nechce zavrhovati, ale chce je zbaviti

jeho antického charakteru, oné výlunosti, kterou mli Rekové,

ímané, Židé; tito znali jen vlast svou, všecko ostatní pezírali —
idea istého lovctví nemohla u nich ani vzniknouti. Menší musí

býti podízeno vtšímu, vyššímu, láska k vlasti podíditi se musí lásce

k národu.

Nepipisuj svaté jméno vlasti

Kraji tomu, v kterém bydlíme,

Pravou vlast jen v srdci nosíme,

Tuto nelze bíti ani krásti.

. . . když se duchem spojíme,

Vlast je celá v každé svazku ásti

:

Vzácný ovšem citu nevinnému
Jest i háj ten, reka, chalupa.

Kterou pradd nechal vnuku svému

;

Ale meze vlasti nerozborné,

Jichž se bojí tknouti potupa,

Jsou jen mravy, e a mysli svorné.

(SI. Dc. II, 124.)
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Nevdk k vlastnímu národu a dokonce zrada na nm jsou proto

Kollárovi nejernjším híchem, jsou híchem proti lovckosti.

» vražda, krádež, lež . . . jsou jen úlomky Hích a blší snhu než:

Nevdk ku národu svému « a koní » Slávy dcera « hrozivým heslem:

» Peklo zrádcm, nebe Slávm vrným !«

13. Kollár pojímá tedy všecky slovanské »kmeny« jako »národ

slovanský «, a s toho hlediska jsou mu také jednotlivé ei slovanské

» náeími*.

» Vzájemnost — praví — nespoívá však v universalisaci aneb

v násilném smšování všech slovanských náeí v jeden jazyk hlavní.

Slovanské dialekty dílem už mluvnicky od sebe jsou píliš daleko

odloueny, že by pirozeným zpsobem v jeden jazyk nemohly se

skovati a slévati; dílem jazykov nkteí tak se již vyvinuly a mají

tak výtené knihy, že nelze již od lidské slabosti, ješitnosti a sebe-

lásky oekávati, že by který kmen svého se vzdal.

«

Poslední vta nasvduje, že Kollár pece jen pomýšlel i na

Hterární jednotu a jednotu jazykovou, — než o tchto a j. neuri-

tostech promluvíme v ásti kritické.

Žádaje, aby slovanská kultura byla duchovní, mohl íci: » Písmo

sv. nežádá od nás jednoenost, ale jen jednomyslnost.

«

14. Slované vdcovství svého, podle KoUára, nedomohou se

mocí, nýbrž duševní pevahou ; z toho pomr ostatních národ a

zejména posavadních národ kulturních k národu slovanskému dán

je sám sebou.

Vzdlání a literatura ostatních národ — pedstavuje si Kollár —
nepestanou, ostatní národové se neposlovanští, budou trvati i v bu-

doucnosti, ale musí zamniti svj princip romantický s humanitním,

musí se Slovanm piblížiti — omládnou principem novým, Slo-

vany vypracovaným.

Neuiní-li tak, osud je stihne, jenž stíhá vše, co se pežilo: se-

stárnou a zmizejí ve všeobecném toku osvtovém.

Již ze svého kulturního úkolu Slované erpati mohou pouení,

že se mají také cizím eem uiti, aby práv poklady cizích literatur

si osvojili. Kollár sám svj spis o vzájemnosti napsal nmecky,
aby i na Neslovany mohl psobiti. Kollár nezapomnl však ani

praktické stránky cizích jazyk.

>Ume se i cizím, obzvlášt v krajin naší panujícím, potebným
jazykm; užívejme i to, co nám lidé dali «, avšak napomíná ty, kdo
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cizího píliš chtiv se chytají: > nepohrdejme ani tím, co nám sám

Bh dal na cestu života.

«

ló. KoUár asto a optovn se vším drazem doporouí snáše-

livost národní:

» Pestala už nesnášelivost, než nastala horší;

Tam kdo jinae vil, tu kdo jinae mluví.

«

Lituje, že te — v Uhrách toho ml smutné doklady — všecky

myšlénky jen na e a národnost jsou obráceny, a kára maarskou
a maaronskou pepjatost a zteštnost. Z historie erpá odstrašující

píklady národní nevraživosti z osudu vyhubených a ponmených
\ Slovan v Germanii. Nmce vbec pokládal za úhlavní nepátele

Slovanv, a sám, žije pod tlakem maarským, maarisaci bezpro-

stedn zakoušel; avšak pece jen Nmce, hled k jejich velikosti

hmotné a duševní, nazval »vnými Slávu antikristy «.

16. Proti moci nechce užívati moci, ale zbran duchovní. »... Proti

jakémukoli nesnášelivci . . . bojuj ... ne rukou ale jazykem, ne kyjem

ale rozumem, ne zloeením a proklínáním, ale laskavým pouováním
a pesvdováním takového politování hodného zaslepence.«

Slované úkol svj vykonati musí bez násilí; svoboda, rozumná

svoboda, jak v jednom kázání dokazuje, je podmínkou osvty.

»Sám svobody kdo hoden, svobodu zná vážiti každou,

Ten kdo do pout jímá otroky, sám je otrok.

«

Proto KoUár požaduje na Slovanech, aby poslání svému dost

uinili klidnou prací — krví obrození lovenstva se nestane.

Germánsko-románská osvta zbudována výbojem a mocí —
Slovan spasí svt prací.

»Sláva nechce míti zabiják
Lestných jako Gorday Charlolta,

Scaevol, Sand, Ravaillak

;

/Národ náš a na ctnosti jen stojí,

;
Lépe nebýti, než života

A cti hledat nešlechetnou zbrojí.

«

(SI. Dc. IV, 19.)

» Bláznovství jest chtíti nemistrovnou

Rukou mit bhy msíné, . . .

Lépe iní ten, kdo tží s málem.
Stoje vrn na své postáti,

Velký je, bu sluhou, nebo králem;

asto tichá pastuchova chyžka
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Více pro vlast mže dlati

Nežli tábor, z nhož válil Žižka.

(SI. Dc. II, 123.)

»Vítzství to nechci, jež by padlo

S nebe dol na zem bez potu.

. . . jdou jiní cestou hladší

Tžce my a pozd za nimi,

/Tím jsme ale a náš národ mladší

;

j
My, co jiní dokázali, známe,

Než to skryto pede jinými.

Co my v knize lidstva býti máme.«
(SI. Dc. II, 142.)

Velikost národa nespoívá na íselné, ale »na mravní a roz-

umové velikosti, na duchovní innosti a samostatnosti, na lásce

a nžnosti, jíž celý národ požívá, a na jeho spojení s lovenstvem
a s djinami.

«

17. Vzájemnost ve smyslu všeUdskosti je zárove — toto Kollár

nad jiné drazn vštpuje — svtovou. Akoli Slované jsou prvým

národem, nesmjí se obmezovati na sebe ; akoli, jak jsme slyšeli,

obroditi mají národy ostatní, pece zase k národm tm musí se

pipojiti a s nimi spolu pracovati.

Posavadní nedokonalosti naše vznikly, podle KoUára, práv
z osamocenosti. Slované musí se pipojiti k evropským národm, —
to úkol náš na venek; vedle toho a ovšem hlavn bží o vniterní

spojení všech nás Slovanv, a to jest úkol vzájemnosti.

Posavadní nedokonalosti naše vznikly práv z osamocenosti.

Vzájemnost má nás vyvýšiti nad kmenovou úzkost : lovkem a ná-

rodem staneme se teprve nazíráním na celek lovenstva. Kmenové
a národové, kteí se zavírají proti vlivm a stykm s jinými, jsou

jako byty, do nichž erstvý vzduch nepichází. » Každý Slovan

domáhej se universálnosti a všeobecnosti vzdlání « — zní požadavek

KoUárv. Máme tedy vystoupiti ze své osamocenosti, zárove však

Slované úzce se musí pipojiti k veliké rodin evropských národ
a spolen pracovati na vývoji a sílení vyšších úkol životních.

Kollár sebe samého uvádí za píklad : pro své pojednání, aby se

nestal co možná jednotvárn slovanským, etl spisy národ jiných,

aby co možná se postavil na stanovisko evropské. Vzájemnost má
býti evropskou, svtovou.

18. Vzájemnost má tedy býti prostedkem všeobecného vzdlání

slovanského. »Každý Slovan domáhej se univeisálnosti a všeobecnosti

vzdlání* — Kollár pedpisuje, ale klade draz na to, aby to vše-
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obecné vzdlání bylo slovanské pak ideál lidskosti v slovanské ná-

rodnosti se uskutení.

Podrobnjšího ukázání, jaké to vzdlání slovanské má býti, jaký

zejména býti má jeho obsah, u KoUára nenalézáme
;
jen jeden hlavní

požadavek, formální nebo methodický uritji vyslovil. Žádá totiž

právem, aby to nové vzdlání naše nebylo eklektické; nestaí nám
sesbírati si rzné a rozmanité statky cizí — vzájemností podporovati

musíme » pirozený vývoj našich vlastností*. Cizopasnictví je smrtí

lidu i osvty — musíme býti a zstati svými. »Bu musíme docela

pestati býti Slovany, musíme zapomenouti svj jazyk, zmniti svého

ducha národního, musíme se vzdáti svého místa mezi národy, anebo,

nechceme-li toho, literatura a poesie u nás musí se státi svou a vy-

tvoiti ist slovanskou; nesmíme ji amalgovati s eckou, ímskou,

ani s nmeckou, francouzskou, anglickou, sice dáme vznik ne-

tvorm « . . . »Cizí a vypjená kultura, pokroky a zlepšení, nespoí-

vající na historickém podklad národa, jež k tomu najednou vznikají,

odtrhují národ od vlastní minulosti, zachycují se jen na povrchu

pítomnosti a nedovedou založiti velikolepou budoucnost trvalou.*

19. Vzájemností ve smysle tohoto všeobecného vzdlání KoUár

elí dsledn odnárodování a ovšem pedevším germanisaci a maari-

saci; vzájemností staveno má býti odnárodování ducha i jazyka.

V odnárodování vidí onen eklekticism a cizopasnictví, jež nií vlast-

ního ducha a duši. ».Nemiluie pravda dvojjazynost* (SI. Dc. IV, 29).

/V germanisaci a maarisaci vidí onu zvláštní kulturní poloviatost,

onu kulturní necharakternost a bezcharakternost, jež ohrožuje národ

vlastní i lovenstvo.

Proto tak horlí proti zrádcm a nejvíce ovšem obrací se proti

odrodilcm eským, — v pekelném ešet jsou mu

»slavští makaronci,

By se istj svou mluviti

uili e . . ,

Lid všech slavských náeivých cech,
Nejvíce však jest tu spatiti

Znmilých a nmujících ech.

«

(SI. Dc. V, 11.)

Z toho názoru o odnárodování a penárodování dsledn jde,

že Slovan svého »náeí« ani k vli náeí jinému nemá se vzdávati.

Proto i z tohoto dvodu Kollár jednotného spisovného jazyka ne-

mže požadovati.
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20. Vzájemnost jakožto svtové a všeobecné vzdlání KoUárovi

je obzvlášt východištm z vlastní malosti. Malost vlastního národa

a vlastn jeho kulturních prostedk Kollár velmi nemile pocioval,

a proto s nejvtší odkrytostí práv tuto malost pokládal za roz-

hodující dvod pro vzájemnost.

Na tento moment posud málo se ukazovalo, a pece je KoUá-

rovi nad jiné dležitý, jak vidti z toho, že nejen ve svém spise

o vzájemnosti, ale již i v Kázáních o ní mluví asto, ba napoád.

Proti úzkoprsosti, která se v tomto ohledu poád vydává za vlaste-

nectví, proti zrádcování, jímž posud ješt jsou stiháni, kdo na naše

vady ukazují, vývody Kollárovy sloužiti mohou za nejlepší odpov.

I o národech a vzdlanosti platí zajisté to písloví : »Z- malé

vody malé ryby.

«

» Vzdlanost malikých národ — ,národkv a národek*
mluví pohrdliv — sama bývá malicherná a neduživá: její slabé li-

terní, umlecké neb obanské pípravy a spolenosti, sotva že vznikly,

opt tu nedostatkem povtí a prostranství zanikají a hynou, ona

nežije ale jen živoí, neroste ani kvete ale jen svžuje, nevyvodí

stromy ale jen chrastiny; ona chtjíc se rozprostraniti a zveliiti,

dopouští se násilí, kivdy a loupeže naproti jiným sousedním ná-

rodm, zbavujíc tyto tch nejdražších klenot lidských, totiž samo-

statnosti, ei a národnosti : ímž potom i sama vzdlanost takových

národ zcizoložená, krví zbrocená a proto nelidská bývá. Naproti

tomu ve velikém národu, není-li tento roztrhán a sob samému
odcizen, vzdlanost velikánské pokroky iní; tu tisíce hlav, tisíce

ruk pracuje na chrámu vzdlanosti; tisíce jazyk, per a me bráni

ji proti nepátelm. Plodové vzdlanosti jsou tím lacinjší a každému
i tomu nejchudšímu pístupnjší, ím hojnjší jejich odbyt.

«

»Sosácká nezávislost malé, slabé, a politické nebo literární

republiky, zdlouhavost v odlouenosti malého kmene a náeí mají

pvab jen pro duše, jež nežijí pocitu býti lenem veHkého celku

a pocitu tomu proto také nerozumjí.*

»Cím menší je kruh, ím osamocenjší je spolenost, v níž

žijeme, od jiných, tím menší, nechutnjší a nesnášelivjší jsou naše

pojmy, knihy, jež píšeme a díla umlecká, jež vydáváme, protože

nám mimo n nic není známo, co by nás vedlo k blahodárnému

srovnání a co by nás nabádalo.* ». . . kdo mezi vrabci je prvý, není

proto prvý v ptactvu.*

naSe doba i., 7. 32
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Žádný národ nesmí se vzdáti prospchu konkurence (»Aemu-

lation*): »kde není aemulace, není pokrok*. Vzájemností vznikne

blahodárné závodní.

»Malí nárdkové mysU a cítí takoka jen napolo, jejich my-

šlénky a city mají krátká kídla, anebo konen vykrvácejí v ohromné

námaze, potlaujíce násiln národy jiné, — všecka jejich kulturní

práce má v sob nco nepirozeného, nuceného; »za to národové

velicí, když k žití ducha se jednou probudili, vyšinou se až k nebi

a objímají celé lovenstvo, a to všecko stává se lehce, pirozen,

bez tlaku a násilí proti jiným.

«

V malých národech lidskost projevuje se obmezen, zmrzaen,

alespo slab, ve velikých všestrann a pln.

Jen vzájemnost zaruí nám tuto velikost, jen v ln velikého

národa jednotliví kmenové mysliti a jednati budeme ve velikém slohu.

/ »Malí národové, malá odpovdnost; velicí národové, veliká od-

\povdnost ped soudem svtovým « — to heslo KoUárovo, vzájem-

íností slovanští národové uniknouti mají své osamocenosti a malosti,

vzájemností Slované státi se mají evropskými a svtoobanskými.

» Isolované, stojaté bahno smrdí: nárazem ocele a kamene jiskry se

rodí a svtlo «, — vybízí Kollár zejména své nejbližší krajany na

svtové kolbišt kulturní.

Kára Hnvkovského pro verš

:

v
»že je malý národ eský,

pro nj také malý zpv jen hezký*.

Touha po velikosti, svtovosti vnukla mu dokonce i mínní, že

spisovatelé slovanští nemají se vynasnažovati býti populárními v tom

smysle, aby jim rozumU jen vlastní soukmenovci; ale mají psáti

pro celý národ (rozumj pro všecky Slovany) . . . » Slovanští spiso-

vatelé nemají pouze býti nádenníky a podavai jednotlivých kmen,
nýbrž národní stavitelé pi stavb chrámu pro kulturu lovenstva.*

21. Pes to, že Kollár vzájemností pedevším malosti svého ná-

roda unikal, žádal pece, aby i vtší slovanští národové, zejména

Rusové a Poláci, pstovali vzájenmost. Vidl tomu píin nkolik.

Žádnému národu nesvdí hrdost a pýcha — vytýká na prvém

míst dvodem mravním. Avšak má i praktická argumenta.

; I Rusové potebují vzájemnosti, aby se vi sousedním národm
asijským a národm na vlastním území cizím udrželi slovanskými

a své slovanství sílili.
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Rusové i Poláci potebují znalosti jiných slovanských jazyk pro

svou prosodii, — posud píliš napodobili verš germánský a fran-

couzský.

A konen : nejmenší a nejopovrženjší náeí nejvzdlanjšímu

a nejvtšímu podati mže etymologický klí k výkladu temných slov.

22. Nejednali bychom v duchu Kollárov, kdybychom konen
neukázali na všeobecný užitek, plynoucí ze vzájemnosti zpsobem,

jakým KoUár sám ve zvláštní kapitole o vci jednal.

Na prvém míst KoUár staví užitek duchovní, plynoucí pro

vzdlání slovanského národa. Národní vzdlání závislé je na národní

literatue, a literatura vzájemností tím práv by získala, že by se stala

slovanskou a všelidskou. Literatura stane se vzájemností velikou ob-

sahem a svým cílem, literatura povede jednotlivé slovanské národy

k velikosti a svtovosti všeho myšlení a konání. Vzájemností stanou

se, KoUár ví, tém divy, dojista v krátké dob, kde se ujme,

zpsobí »neuvitelné vci«.

V jakém smru duchovním Kollár zmny si peje, podle toho,

co jsme již slyšeli, nesnadno dalo by se v daných pípadech uro-

vati; mezi jiným na p. vytýká slovanským spisovatelm minulých

století, píšícím v dob, kdy vzájemnosti nebylo, chladnost, jedno-

strannost, slovanskost »nevzájemnou«. Mezi eskými spisovateli tmito

jmenuje vedle Veleslavína i

—
' Komenského, z ostatních Gundulie,

Obradovie, Krasického, Lomonosova a j.

Ze vzájemnosti bude i prospch hospodáský: spisovatelé budou

míti veliké kupující tenástvo. » Spisovatel, odkázaný jediné a pouze

na své náeí, sotva prodává tolik exemplá, co by zaplatil výdaje

za sazbu.

«

Jazykové slovanští vzájemností oistí se od všelikých cizích pí-

msk, pirozen se obohatí a stanou se slovanskými a ist lid-

skými; budou také libozvunjšími. Básníci v této píin nejvíce

mohli by initi pro jazyk svj.

Konen i politické psobení vzájemnosti bude znané a to

dvojím smrem.
Vnjším: Slované, žijící pod cizími panovníky, pestanou se

bouiti; vzájemností snaha po politickém sjednocení pestane aneb

alespo valn se seslabí.

Ba pod neslovanskými spravedlivými panovníky jednotliví kme-

nové dokonce lépe se mohou udržeti
;
pod žezlem jiného silnjšího

slovanského národa menší kmen by asem docela zmizel v národ
panujícím.

32*
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Uvnit vzájemností pestanou rozbroje a boje Slovan proti

Slovanm — uzná se od každého slovanského kmene dležitost a

pednosti kmenv ostatních, každý a všichni pracovati budou k veli-

kosti vlastní a všech.

23. Pekážky vzájemnosti Kollár vidí dvojí: pekážky, jež iní

nám cizina, a pekážky, jež strojíme si sami.

Cizí evropští národové mají mnohé pedsudky proti Slovanstvu,

podezívá se snaha po vzájemnosti a všecko slovanské se uvádí

v lehkost, ba i nenávist.

Avšak mnohem úinnji proti vzájemnosti stavjí se slovanští

kmenové sami, malicherný jejich partikularism, jenž velikého a vzneše-

ného není schopen.

Avšak: »Co žádá pokroilá doba od tch, kdož povoláni jsou

sloužiti vnému, t. j. pravd, dobru a kráse? Kdo smr vného
sleduje, kdo do protiv as, jež jeho vývoji slouží, vsahuje, tu zdržuje,

tu napomáhaje, tu zprostedkuje, ten nositelem je vného. Od antiky

k romantismu, od romantismu k humanismu zajisté veliký je skok, —
ale práv v tchto protivách a vývojích život lovenstva zjevuje

se nejpatrnji . . .« Povlovn humanita zvítzí nad staršími prvky

osvtovými a jsouc již jednou dobyta a vypracována v umní a vd,
se již neztratí — — Humanita spasí hdstvo . . . Tento veliký úkol

provede se klidn, bez ruchu, jako by se nic nedalo, — my Slované

budme jen bdlí a na stráži historického vývoje, bume v hlav

lidského vývoje. Avšak * slovanské národnosti nemají býti oddleny
každá pro sebe, nýbrž spolu pracujíce veliký mají žíti život : kme-

nové národu, národ lidstvu a slouží a pináleží «.

i

Veliký jest náš úkol, veliká bude odmna. Už jméno »Sláv« —
Kollár horuje v jednom svém kázání, — ustavin pamatovati nás

má, že pipravovati se máme pro žití vné — pro vnou slávu.

(Pokraování.)
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Referuje dr. J. Peisker.

(Pokraování.)

t

Úvodní sta Lamprechtovu podali jsme z velké ásti doslovn,

zrcadlí se v ní úel i obsah díla celého : vyložiti vznik a rozvoj

každé žilky dnešního národního tlesa nmeckého. Vše, co po-

máhalo dnešní individuálnost nmeckou budovati, dochází tu sym-

patisujícího, ale zárove též kritického vylíení. Co však v tomto

smru bylo bezvýznamným, to Lamprecht málo slovy odbývá aneb

zcela mlením pomíjí, a by by to samo o sob bylo sebe poutavjší.

Dílo má ovšem mohutnou protestantsko-nacionální tendenci

a vzácnou sílu politicko-paedagogickou ; dovede i chladného kosmo-

,
politu znacionalisovati. Myslíme, že nenadsazujeme úsudkem, že dílo

to znamená pro Nmce na poli nacionálního uvdomní, tudíž i poli-

tickém tolik jako velká, vítzná bitva. Jest to dílo v pravém slova

smyslu národní, které bude mít na generaci práv dorstající vliv

rozhodný, smrodajný. Pro Slovany, zejména pro Cechy, jest vc
tato nikoli nedležitá, nutíc k srovnání s tím, ím — eská dospí-

vající generace pi-ipravována na cestu národního života.

Na takové malikosti a jich dsledky v Cechách ovšem nikdy

nebylo asu; mezi odstupující a nastupující generací tudíž nebývá

v Cechách pechodu ; na míst vystídání následuje otes, erupce,

s velikými ztrátami duchového i citového, ba i mravního majetku

národního. »Nemáme dorostu«, znívalo a zní to napoád, t. j. »neroz-

umíme dospívajícím a dospívající nerozumjí nám^f; aneb správnji:

»Pro dospívající neuinili jsme nic, a tohoto nic nám budou jednou

*) Karl Lamprecht, Deutsche Geschichte.
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parntlivi«
;
pehnilou pak generaci vystídává generace nahnívající.

I jsme toho žasnoucími svdky, že generace práv dospívající, tudíž

pece jen ješt nedosplá, ale sama sob odevzdaná, sáhá po své-

pomoci sebevychování. I nelze odepíti úcty této » emancipaci

nevysplosti*. A jsou-li na scestí, což oni za to mohou, že tu

není cest?

Ale oni pracují!

\ A práci jejich doporuujeme Lamprechta co nejveleji již proto,

iže ve vlastní vlastivd nic nemáme, co by jeho Deutsche Geschichte

íbylo jen i pibližn podobno. A dílo toto poslouží nám pevýborn,

:pouí v pemnohém a neuškodí v niem; intelligentní tená eský
sám již ve stati úvodní, námi reprodukované, vypozoruje jedno-

strannost a, vypozorovav ji, nepjde za Lamprechtem slep.

A bez odporu jednostranným jest již to, jak pojímá Lamprecht

zápas mezi universalismem a nacionalismem. Toho si zejména církevní

universalism nezasloužil. Jen pod titulem universalismu toho získal

me a kolonista nmecký z nynjší oblasti nmecké dobrou po-

lovici a podržel ji pak pod titulem nacionalismu. Universalism a

nacionalism se u vedení národa nmeckého vystídaly nkolikráte

a vždycky byl pi tom nacionalism pebohatým ddicem. Co

v dobách universalismu pro »ímskou « íši vždy nastádáno, z toho

ást veliká v dobách nacionalismu pro nmecký národ ztrávena.

Což jiného znamená titul : das heilige rmnische Reich deiitscher

Nation 1 Dkují tudíž Nmci svoji dnešní hmotnou i duševní velikost

v prvé ad universalismu církevnímu. Tyto dva proudy dlužno

však velice pesn lišiti, a to tím více, ježto aktuálnosti praktické

dávno ješt nepozbyly.

Toto matení obou proud jest nehistorické a knihou celou se

vlee jako nit ervená; nejpatrnji ve statích, jednajících o germa-

nisaci Slovan (III. 330) a j.

Nmci, a by i snažil se být objektivným sebe víc, a k tomu

ješt protestantu, myslím, že pesné lišení obou proud tch jest

vcí velmi nesnadnou: do oí toho, jenž jmní rozmanitým zpsobem
nabyl, provenience jednotlivých peníz tak nebije, jako do oí tch,

jimž díve náležely a kteí o n pišli.

Slované mají tudíž pro rozdíl obou proud pojímání pesnjší —
jmenuji Palackého — , ale proto prese všechno jest zejména v eské
veejnosti obyejnou zbraní, rytískou však nikoli, universalismu za

vinu klásti to, co nacionalism zpsobil.
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Idea imiversalismu sama o sob aspo tak jest vznesena, jako

idea individualismu ; ob mly dobré a špatné, dovedné a nedovedné

representanty a využitkovatele. Idea neposvcuje špatnosti stoupence

svého, ale sama také není skrze ni znesvcena. A to musí platit

o idei každé, a by byla sebe subjektivnjší.

To jsou pravdy odvké ; ale uvádíme si je na pamt, ježto jich

Lamprechtem všude dbáno nebylo, zejména ne v líení zápasu mezi

ehoem VII. a Jindichem IV. Líení to samo o sob velice jest

zajímavé, naskrz nové. Le osobní velebnosti Hildebrandov nepo-

dailo se ublížiti, aniž Jindichu IV. dáti njaký nimb. U nás cos

podobného dlouho se dje s Václavem IV.

Vbec Lamprecht nakládá s církevním universalismem více než

písn, místo aby tak inil s jednotlivými, uritými jeho representanty.

Když jest korunou dvoutisíciletého snažení národa vítzná myšlénka

všenárodní, pod jejíž mohutnou korouhví stojí jednotlivec bezpro-

stedn, stavje v sob Nmce vysoko nad Saša, Švába, Bavora, tož

nemén velebná jest myšlénka všelidskosti, bránící, by kdo v sob
stavl Nmce nad lovka, nmectvo zamoval lovenstvem, a

pehlížel, že jsou zde též lidé nenmci.

Celý pak ten boj nmeckého národa s universalismem církevním

v tom pudil, má-li i nemá-li být svatá ímská íše, t. j. vždy asi

tak celý tehdejší svt kesanský, národnosti nhnecké podízena.

Podav obrys celého díla v stati úvodní, Lamprecht pistupuje

k prvotinám nmeckého národa. A tu dlužno vyznati, že tak skvle

jich na základ vymožeností vd praehistorických a linguistických

nikdo ped ním neutkal ; sta pak hned následující, o píinách
a prbhu sthování se národ, zejména »indoevropských« — tak

totiž dsledn Lamprecht jmenuje plém, druhými Nmci »Indo-

germanen« zvané — jest pravou perlou samostatné tvorby.

Výklad jeho strun zní:

Na rovinách Vysoké Asie potebuje k výživ koovnická rodina

stáda as o 300 kusech. Stádo takové vyžaduje celé šestiny zem.

tver. míle. Kmen o 10.000 duší nemže tudíž obstáti na ploše

menší, než o 200—300 tv. mílích. Vzrostl-li následkem píznivých

pomr v jednom vku lidském v poet dvoj-' neb trojnásobný:

ježto obživy doma nenalezl, zpsobil odlukou, nouzí vynucenou,

velký rozstrk národ do široširé dálky.

Tak tomu bylo i v Evrop, pokud národové byli koovníky;
nouze o pdu vyhánla do svta silou elementárnou. Ba i dnes tomu
nejinak. Jako v dob koovné, i dnes pda využitkována do kraj-
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nosti, tenkráte pastvou, dnes pluhem. Tehdy i dnes provázeno vy-

sthování se pebytených mass bezcenností individua ; vyžaduje za-

ložení nových sídel národa nesetných obtí lidských život, obtí,

jichž nutnost a prospšnost dovedou oceniti teprv pokolení pozdjší.

[Nejhroznji ovšem bylo národu pinucenému opustiti vlast se všemi

'leny svými, i se starci. Bída nevýslovná hnala je v ped, jim bylo
' prosekati se bu jak bu.

Tkajíce hledali výživu a pdu.

I

Pomýšleti na to, aby šetiH zájm národních, ani na mysl jim

nemohlo pijíti. Zástupy jich rostly lavinou, s pravá leva úlomky

rznorodých národ pibírajíce; dialekty rozmanité, jazyky rzné
byly tu v pestré smésici. Mohli se dobe snášeti, ježto rozdíl v ze-

vnjšku a vzdlání tak byl malý, že tak bystí pozorovatelé, jako

Pytheas (330 p. Kr.) a Poseidonios (90 p. Kr.) Germány stavli

se Skythy za jedno; Poseidonios pak prvý poal mít as tušení, že

Kelti a Germané jsou národové rzní.

V následcích nejdležitjším bylo hnutí Kimbr a Teuton,

a to zejména tím, že zle ádíce v Gallii celou adu let, zlomili sílu

keltskou, v níž nastádána byla bohatá kultura barbarská dlouhých

století, a pipravili tak pdu Caesarovi.

I
Nelákalo jich ani teplé slunko, ani modré nebe italské: pdu

chtli. Prosí o ni z hladu, nouze, pro Bh! Ochotni jsou sloužit za

mzdu, bojovati bitvy v zájmech sob pracizích.

Pda, to jest ono slovo po celou dobu sthování se národ
neustále slyšitelné a uchu ímskému ím dál tím hroznjší nežli ev
domácí luzy : Panem et circenses.

Pda jim odepena s neurvalou hrdostí. Zradou a podskoky

vítzili ímané. Rozhoeni, Kimbi a Teutoni celé jedno vojsko

ímské obtovali bohm ; co nepadlo v bitv, schytáno a zvšeno

;

koist, zbra i skvosty pohrouženy do hlubin. Le ihned vrátila se

jim stará dvra, a již druhý den stálo snad poselstvo germánské

ped cizím konsulem s naivní prosbou o pdu a osev.

Dle Poseidonia Masilští z hnát u Aixu padlých dlali ploty

k vinicím. Jakýs bh pak dal po celou zimu pršeti, aby zem byla

oištna z poskvrny.

S nmecko-historického stanoviska — filosofuje Lamprecht —
není však teba oisování, aniž zapomenutí. Akoli nevdomky, pro

svj národ padli tito bojovníci. Winkelriedský in to byl. Prorazili

ztuhlý pás lesv a hor stedního Nmecka; oni daU národu svému

plodný smr na jih, ukázali svtodjnou dráhu.
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Caesarovu innost v Gallii posuzujeme-li se stanoviska nme-
ckého, íci mžeme, on že víc než kdo jiný Nmce poukázal na

Nmecko. Od jeho zasažení Nmcm nejde již o vzdálené cíle a bez-

cenné výstednosti dobrodružné záliby v sthování; Germanu uloženo,

pidržeti se toho, co mu nejbližší : jižní dnešní Nmecko si pivlastniti

dle programu ruky cizí . .

.

Pi tom udrženy však na východ šíré kraje, sáhající dále než

dnešní hranice národnosti nmecké.

Co však osud národa leží mezi dnešním rozšíením na východ

a mezi panstvím dob germánských od Odry až asi k Visle ! Záplava

slovanských zástup pohbila Nmecko až k Labi v ohromných

ssutinách a teprv nmecký sedlák stedovku v míru opt dobyl

krajin tch, podepen brannou rukou zempána a rytíe. Tak zažily

tyto zem sthování germánské dvojité: vysthování se druhým

stoletím po Kr. poínajíc, a pisthování se s koneným osídlením

od stol. dvanáctého.

Kdežto Nmecka Jižního získali Nmci za dn Augustových,

Nmecka Východního dostalo se jim trvale teprv za dn Friedricha

Barbarossy.

Dvoje tato sthování nejsou rozdílná pouze asov: ve stedo-

vku putoval Nmec k východu jako sedlák, k individuálnímu zisku,

z popudu osobního; osídlení v pravku mlo však ráz jednotvárný,

jednotlivec mizel v davu, jen zídka vynikl nkterý ten vdce. Není

vinou našich pramen, že nejstarší djiny germánské jsou tém jen

mechanikou mezinárodních srážek; mluví k nám zpravodajové kul-

tury vysoce vysplé a rádi konkrétn hovoí, jen když mají o em.
Le ve skutenosti osudové zevnjší German ptýlily se v neuvdo-
mlý vír jednotlivých úlomk národa; i padl Germanm šastný los,

že psobením ímských dobyvatel dána byla pohybu neurovnanému

uzda národní.

Velmi skvle filosofováno — se stanoviska ovšem nmeckého

!

Ale kde pak mh ímané pro koovné Kimbry a Teutony pdu
vzíti? A podruhé: Polabští Slované drželi pdu ped tím germánskou,

chudý písek Pomoan i Branibor a blata Stedolabská i Vislanská,

i v tom ostatn nedokázaném pípad, že jí na Nmcích dobyli —
o tom více se šíiti, vedlo by píliš daleko a k cíli nikterak —
aspo stejným právem, jako Nmci kultivovaný sad Nmecka Jižního,

i jest naprosto nepípustno mluvit o optném dobytí, jakoby o právní

restituci krajin, které drželi Polabané tisic let.
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Až bude nkdo psáti historické právo mezinárodní, bude teba

jakousi konvencí ženevskou stanoviti jednotnou dobu theoretické

promlitelnosti nárokv národních, ale pro národy všechny stejnou.

Na to obrací se Lamprecht k vývoji pirozeného rozlenní

národa s mistrovstvím nemenším : Kulturou znavený a po svží pí-

rod toužící íman vidl v Germanech národ pramladistvý, svérázný,

jehož bude budoucnost ; v jeho pak kultue zel obrysy vlastní své

idylské minulosti. Víme, že již i názor o »mladistvosti« germánské

jest sentimentální fikce. Nad tisíc let (?) sedli Germané v jáde

vlastí svých, na písku Pomoan i Branibor, mezi bahny Stedo-

labskými a Vislanskými; a nezmrné jsou doby odsud nazpt, jichž

prbhem pranárod se rozlišil v národy pldruhá dílu svta.

Germané nebyh divochy, kteí bez dlouhých zkušeností vrazili

do sadu jižní kultury: mli barbarskou kulturu úctyhodnou; a práv

ze svého života smru obrodili ímský orbis terrarum a pak i celý

náš svt.

Idylským pojímáním German ímané pedevším ublížili sob,

elíce takto nepíteli nepoznanému, ale ublížili i djepisectví, pi-

bájivše nejpednjšímu národu barbarskému onu istotu mrav a

spoleenské blaženství kultur primitivných, íikci to, která ješt ve

století pedešlém mla následky politické a vyplétá byla teprv studiem

ethnologickým doby nejnovjší.

Divokost a barbarství nevytvoí vku zlatého; idyla správy

patriarchální, jak ji Písmo neb Homer Hí, v té apotheose skuteností

-'nikdy nebyla. Kdo v pravk lidstva vnoiti se chceš, všechny kul-

tue naší bžné pedstavy o právu a obyeji, morálce a víe si od-

mysliž, slov Shakespearových pamtliv, že nic samo o sob není

zlým i dobrým : myšlení je iní tím.

Nevázané sobectví se strany jedné, s druhé pak poroba osoby

.v tsných svazech rodových: to charakter kultury prvotné. Caesa-

Irovým Germanm, jako kdysi Homerovým Hellenm loupež, ba a.ni

vražda hanbou nebyla.

Bujel sice pravký jednotlivec v zvli násilné — proti níž skutky

Brunichildy a Fredegundy byly mrav irým pokrokem — le
s druhé strany seven byl pouty rodiny tak, že tém nebyl osobou,

íslem jen v potu pokrevenstva. Zniil-li druh život cizí nebo ma-

jetek, s pachatelem celé jeho pokrevenstvo jest zodpovdno, a vraždu

i loupež dovoleno ztrestati stejn na vinníku jako na kterémkoli

/lenu jeho pokrevenstva; zásada, že každý trestán býti mže jen za

vinu svou vlastní, jest zánovní vymožeností kultury vyšší; nebyla
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známa Germaniím, cizí byla i Hellenm až do pozdních dob; a dle

práva židovského Jehovah tresce až po páté koleno.

Ukrutní byli lidé a v šanc pudm smyslným; jen v souvislosti

rodové docházeli výchovy a útoišt; výchovy škorpióny; útoišt,

jemuž v ob padlo osobenství celé; teprv mnohem pozdji, když

hospodáský výtžek stail nad okamžitou potebu, vyvstávaly spo-

leenské zájmy silou výchovnou, uvolujíce mysl od palivých otázek

denní výživy a zvouce u volné chvíli k duchové tvorb a k umravnní

Jak ulenna by\^ pTíVodítí spolenost germánská, o tom nejstarší

zprávy již nám nepovídají; v jich svtle spatujeme jen pomhy
spletité, pokusy, smiovati protichdné odpory ; stojíme tu ped roz-

vojem již vkovitým.

Jest možno, z chaosu toho vystihnouti postup, hlavní body roz-

voje? Trosek tu dosti, le zstaly by hádankou, kdyby srovnávací

národopis neskýtal nám vodítka, a kdyby starovcí národové nebyli

zaznamenávali osudy Germanstva již v dob, kdy dávno ješt ne-

vysplo samo ani nad kulturu primitivnou. Tyto zprávy znamenité

souhlasí s ústrojím dnešních národ barbarských, jsouce takto nej-

vážnjším dokladem, že ím národ primitivnjším, tím mén jest své-

ráznjším, tím více všelidštjším.

Do kostry pak, kterou nám podává srovnávací národopis ze

svých poznatk, opakujících se u všech tém národ, zapadají etné

germánské báje a tradice a zpola odumelé pežitky z dob histo-

rických tak znamenit, že nelze popíti, že Germané u svém rozvoji

procházeU týmiž fasemi, jako všichni ostatní národové.

> Vmyslime-li se do prvopoátk národa, jenž sám ze sebe, bez

prvotního splynutí rzných souástek se vyvinul (Tacit. Germ. c. 2.J

toz za jádro všech útvar pozdjHch ttelze sobe mysliti nic jiného

.fiez jeden pj-vý pár. Stál o sob sám, jakožto poátek prarodiny;

se svými dtmi inil prvý postup generací; a jen v tomto postupu

záruka dával budoucnosti pozdji nacionální. Aby skutkem se stala,

nezbývalo nic, než pohlavní obcování dtí mezi sebou; jakkoli

všeliké styky sexuáln mezi rodii a descendenty odjakživa pokládány

bývaly za krvesmilstvo, tož jest spojení mezi bratry a sestrami pra-

vidlem prvopoáteným, ba u Indoevropc trvá mezi rznými národy

(Íránci, Helleny, Kelty) ješt i v dobách historických. Le jak bylo

lze mezi sestrami a bratry ve spolené domácnosti prarodiny udržeti,

ba i jen si pedstaviti život monogamický? Pohlavní pospolitost

žádnými rozdíly nebyla omezována, všechny sestry se všemi bratry

byli vespolek manžely, všechny dti jich vespolek bratry a sestrami . .

.
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Jsouc takto každá generace sama v sob nerozdleným celkem sester

a bratí, jakožto jedna rodina, která i jeh^ na dlouho as setrvávala

u spoleíném chlebení^ tož dojista zízením svým velice se lišila od

j
našeho ústrojí rodinného. Zeny a muži stáli v ní podle sebe svérázn,

nijakým spojením monogamickým do skupin nerozlišení; a píinou
vzájemného lenní byla pedevším jen branná innost muž, kdežto

ženám teba bylo ochrany.*

i
Muž rukou zbrojnou chránil rod na venek; jesti ochranná moc

ibojovného muže prapvodní a i pozdji ješt nejúinnjším podkladem

ilidského ádu. Le teba bylo vedení jednotné, a k tomu opravo-

vala jen zkušenost a stáí: nejstarší všech mužských len teše gene-

race — t. j. téže parentely — stal se rozeným hlavárem celku.

,A byli-li na živ ješt muži generace pedchozí, tož to byl nejstarší

;z nich, jehož moudrosti svena ochrana kme7te. Takto vyvinula se

ochranná moc staešiny kmenového zprvu nade všemi ženami kmene,

pak dále i nade všemi muži, a to následkem vdcovství u válce

a poradné i rozsudci vážnosti v míru.

Žen naproti tomu pipadalo peovati o zachování rodu. Ježto

otcové dtí, jež porodily, bývali neznámí, descendence vycházela od

ženy-matky, jakožto jediného pojítka mezi generacemi. Dle matky

jmenovány dti, kol ní kupily se všechny vztahy rodinné, na matkách

spoívala celá osnova a neporušenost kmene: a aby zabezpeena

byla, vznikl zákaz, pohlavn obcovati s muži kmene cizího.

»Líené pomry podávají obraz kultury nejprvotnjší, jak ji

dlužno dle všeho pedpokládati u všech tém, ne-li u veškerých

tiesmísení vyrostsích 7iárod sv^ta a Jisté u národ indoevj-opských

:

Pohlavní pospolitost, ochranná moc kmenového staešiny nad ženami,

spojená s mocí vojenskou a s pirozenou vážností v dobách míru

oproti mužm, konen rozrod generací a osnova kmene dle práva

materného.« (Str. 86— 88.)

Tento Lamprechtv výklad pokládám pímo za utopii, spoí-

vající na nemožném syllogismu noG)xov xpívdog trí již u prvé vt

:

»Vmyslíme-li se do prvopoátk národa, jei\ž sám ze sebe. bez

prvotného splynutí rzných souástek se vyvinul (Tacitova Germania

c. 2.), tož za jádro všech útvar pozdjších nelze sob mysliti nic

jiného než jeden prvý pár . . .

«

Není na svt národa, jenž by takto se byl mohl vyvinouti,

»vmysliti se tudíž do prvopoátk* neho, quod non est in mundo,

nemže býti východištm vážné úvahy. Kterému páru lidí by bylo

také napadlo, odtrhnouti se ze spolenosti, jejíž lenem dosud byl,
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a vzdáliti se do — nutn neolidnných — pradalekých krajin tak,

aby ani on, ani jeho veškeré potomstvo na celá staletí, až totiž

v národ vzrostlo, nemohlo míti connubia neb jakýchkoli styk

s lidstvem vnjším

!

A když toho nebylo, nemohla endogamie vyplynouti z osa-

motnní.

Ze^ by pak u »národ indoevropských* líené Lamprechtem

pomry byly nejprvotnjšími, tomu jazykozpyt všemožn se vzpírá:

Když Lamprecht 1889 pronesl mínní, jež samo o sob jest

velice plausibile, že totiž ulenní národ germánských spoívá na

píbuzenstvu kognatském, spadá tudíž do útvaru materného, *) pro-

slulý sanskritista Delbriick**) v lánku velice pozoruhodném do-

kazoval v záptí, že filologie v jazycích indoevropských nenachází ani

\ stopy po metrarchii a polyandrii ; nemají jazykové ti názvu spoleného

ípro bratra matina — jenž jest v rodin mateme staešinou — za to

; ale pro dvera, t. j. bratra manželova a pro vdovu. To vše staí

na dkaz úpln, že národ užívavší mluvy, z níž vznikli jazykové indo-

evropští, metrarchie nejen neznal, nýbrž žil v istoisté patrarchii.

Naproti tomu nikdo nemže nevidti peetných velepatrných

stop metrarchie u mnohých národ, jež indoevropskými nazýváme,

a to zejména u German v míe nikoli nejmenší.

Z tchto dvou daných, z nichž každá má plnou sílu prkaznou,

jen ten závrek lze vyvoditi, že národové jazykv indoevropských,

ale s institucemi maternými, po krvi nebyli nesmíšen indoevrop-

skými.***) Pak ovšem nelze s jich institucemi nakládati jako s institu-

*) Lamprecht, >Zur Socialgeschichte der deutschen Vorzeit*, ve »Fest-

gabe fúr Georg Hanssen*;. Tubingen 1889. Co jest útvar materný = matriar-

chát = avunkulát ^ metrarchie, ví i širší tenástvo z péra Pavla Durdíkova,

»Mateské právo ve Stední Sumate « feuill. »Nár. L « z 30, kvtna 1893.

**) Delbriick, »Die indogermanischen Verwandtschaftsnamen. Ein Beitrag

vergleichender Alterthumskunde.« Leipzjg l!:89 v Abhandlungen d. phil -hist.

Cl. d. sáchs, Ges. XI. No. 5.)

*"-•'*) To postehl Bernhoft již ped desíti lety: (»Staat und Recht der rómi-

schen Konigszeit im Verháltnis zu verwandten Rechten.* Stuttgart 1882.) Uvádí

fakt, že arijci nade všechna ostatní plemena lidská vyznamenávají se pudem

sthovavým, jakož i bezpíkladnými schopnostmi, vstebati živly cizorodé : Afrika

po zániku Karthaginy nebyla již punská, ale pobeží stedoitalské zstalo eckým
i pod panstvím íman. Metrarchie pak jest u surových národ neobyejnou

mrou rozšíena, a to iní již o sob velice pravdpodobným, »že arijci na

svých invasích narazili na obyvatele, dle tohoto práva žijící, což na n siln

psobilo.. (Ibid 180, 191, 192.)
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cemi organickými. U nich zjevy metrarchické a patrarchické náležejí

dvma, zprvu souadným vrstvám, jež se znenáhla prostoupily

v ušlechtilý konglomerát, jak jej vidíme zejména u starých German.

Lamprecht však obrací vc na rub, prav, že »jednotlivé shody

jazykového podkladu indoevropského vedou k domnnce, že již

ped rozstoupením se pranároda v tolik národ zásada práva mater-

ného v jednotlivých zjevech svých podala býti ohrožována*. (Díl I.,

str. 95.)*)

Na tchto námitkách proti Lamprechtovým vývodm prozatím

pestáváme a ješt jen tu domnnku nespi ávnou chceme vyznaiti,

jako by prvotní lidstvo bylo žilo v skupeních, » která i ješt na

dlouho as setrvávala in gemeinsamer Wirthschaítsordnung*. (I. 87.)

Tato hypothésa, vzniklá z Bh ví í fantasie v století minulém, holý

rousseauism, nemající pro sebe dokladu ani jediného, ale proti sob
doklady nesetné, zpsobila ve vd již zmatk dosti a byvší

Lotharem Dargunem**) — žel že již zesnulým — co nejskvleji

rozvrácena, náleží na zasloužený odpoinek.

Ale kivdili bychom Lamprechtovi, kdybychom zamleli, že on

sám za nic více, než za hypothesu nepokládá svou rekonstrukci nej-

staršího útvaru spoleenského. Jakmile však poíná míti pevnou pdu
historickou pod sebou, spádá jednotlivé úkazy z útvar materného

a paterného zpsobem tak mistrným, že zrovna lituješ, když s ním
\tak krásným vesms nelze ti souhlasiti. Nesouhlasu ubývá, ím více

iLamprecht dob historické se blíží, až jsi jeho, tém bez odmluvy.

»Stát germánského pravku pudí ve volkerschaftu a v hundert-

schaftu, v organismech to, v nichž každé pesnjší badání rozpozná

nikoli nesnadno kmen a rod z doby práva materného. « (I. 101.)

To po našem soud pravda nezvratná, které žádný Delbrúck

neublíží, le zstane potud necelou, pokud nebude pipuštno, že

jest to štp cizí, na njž teprve vokován indoevropský roub. Máme
za to, že jen touto vsuvkou lze odvodniti celý ten chaos, jak jej

Lamprecht — ovšem po svém smyslu — líí z povených zpráv:

*) Delbrúck (Abh. d. ph.-hist. Cl. d. sáchs. Ges. XI. 1889, str. 218) tvrdí

kontradiktorický opak: »I dnes ješt sotva který z jazykozpytc na poli indo-

germanském inných jest pívržencem práva materného.* Tento odklon jest

nám tím záhadnjší, ježto Lamprecht sám iní (I. 45 - 51) z jazykozpytných po-

znatk závry velecenné

**) Dargun, »Ursprung und Entwlckelungsgeschichte des Eigenthums«,

v Z. f. vergl. Rw. V. 1884, 38.
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»Dech citového svta nám cizího, plného odpory ohromnými, vane

z tchto zpráv . . . Ve slovech : Žena jest majetkem muže, chránnkou

bratra neb matina bratra: spoívá nejhlubší protiva v život ženy

na sklonku rozvoje rodového dle práva materného.« (I. 105.) Tento

sklonek právem datuje Lamprecht do dob pedhistorických.

U Hellen dob historických žena dstojného postavení nemla,

.u íman rovnž ne. Ohe ušlechtilé, pohlavní lásky individuální, oišu-

jící mohutnost vroucn-manželského spolužití, starému vku byly vci

neznámé. O sentimentálnost sice nouze nebyla, uzavíráni satk
z dvod národnpolitických státem bylo podporováno, a bortící se

svt vyvedl ženu z dosavadního úkrytu. Le bez vy'sledku. Poet

emancipovaných, nikoli však poet žen samostatných se vzmáhal,

a rostoucí mkkost mužského charakteru svádla spíše k samotenství

nežli k podnikavému pejímání povinností manželských.

Do tohoto svta vstoupil German s ženou svou. ByU barbai.

Le jich manželství nesrovnale zastiovalo mravní silou a teplem

fádní satky konvencionálné u íman. Novou uvedli monogamii do

svta toho, monogamii se silnými právy mužovými, le zárove

i s úctyplnou mužnou oddaností; monogamii nesoucí se k rzným
vlohám mužské i ženské pirozenosti. Zásluhou jich osobní to ne-

bylo, nýbrž dsledkem zvláštního stupn rozvojového, jehož práv

dostoupili Germané rovnomrným dobrodiním protichdných princip,

principu materného i paterného. Monogamie tato, vnikší do pevných

pomr vysoko rozvinuté kultury, s poátku násiln, pozdji ticho,

le hluboce zasáhajíc za pomoci kesanské, stala se, teba že rzn
pozmnna, zízením trvalým, ustálila se za základ manželství dneš-

ního. Z ní vykvetly formy lásky stedovké i moderní, na její pd
vzrostl ideál dnešního života rodinného, a plodem jejím jest dosud

ješt bujará síla našeho souvku. (I. 100.)

Vzletnému tomuto líení Lamprechtovu nelze upíti znaného
dílu oprávnnosti, uvedeme-li si na pam Tacitv panegyrikus na

germánská manželství a pekážky, na nž práv v otázkách man-
želství narazilo kesanství na pd ímské.

•Píinu ponenáhlého vítzství paterného nad materným vidí

právem Lamprecht ve vzrstu moci ústední. Ve stát bylo místo

jen pro paže mužovy. ím více pibývalo práv mužových, tím více

ustupovala žena do pítmí domácnosti; le i tu ztratila v ohledu

hmotném prvé místo své. Díve byla žena pojítkem všech píbu-
zenských svazk, byla tudíž i sprostedkovatelkou všeho majetku
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v ddickém poadí generací. Usílením však moci ústedm' vzrostl

majetek rodinný, úinnji hájený, v pomrné bohatství, zájem domá-

cího hospodáství vymkl se z podruí svazk rodových ; muž-manžel

vzal jej v ruce své, otužené v obran pastvy a polodivých stád.

jZena zatím se potácela mezi mocí manželovou a porunictvím bra-

'trovým, resp. bratra matina (avunculus). Porunictví to (avunculát)

•stávalo se manželovi tím nepohodlnjší, ím více hospodásky osamo-

statnl. Proto radji dívku volby své unesl. Nic pak ducha rytíského

v míru neživilo tak, jako únos, jenž udržoval ptky asi tak všech

rodin mezi sebou v permanenci. Kdežto však spolenost germánská

až do dob Karlovic uznávala únos za zákonnou formu satku,

hledla již velmi záhy mírniti následky, rovnati spor mezi rodinami

únoscovou a unesené. Cím více dbáno bylo veejného míru a ádu,

tím draznji nutil obyej manžela, by se on a rodina jeho vy-

jrovnali s rodinou manželinou zaplacením urité náhrady. Suma ta

'Stala se asem vcí hlavní, smluvenou již ped únosem, který potom

vykonán jen tak zdánliv. Dalším pak asu postupem vybledla

smluvená náhrada v kupní cenu, zaplacenou píbuzným dívky zato,

že vzdali se porunictví (munt) nad ní. Celý postup rozvoje toho

obsažen v heslech: Raubehe, Kaufehe, Muntehe.

Muntehe jest obyejnou formou germánského manželstva nej-

pozdji již od poátku éry naší, a výhradnou od 5. a 6. stol. V ní

spoívá pokrok nekonený. Teprv nyní, když munt nejbližších pí-

buzných strany matiny též nad vdanými ženštinami rodu byl od-

strann, obdrželo manželství volnost vývoje oné formy, kterou roz-

umíme slovem monogamie. Te teprv, muntem nad ženou, tudíž

i nad jejím a svým potomstvem, stává se muž (ehemann) zárove

manželem (eheherr) se silnou povinností chrániti manželku vedle dosa-

vadních práv svých, vzniká v ploditeli a majetníku zárove otec

dti milující a chránící. Te teprve vyrstá z této milovné ochrany

pocit pokrevenstva mezi otcem a dtmi. K pokrevenstvu kognatskému

pistupuje pokrevenstvo agnatské.

Dle starého práva setrvávala žena s dtmi v rod svém, tolikéž

i muž ve svém; dle práva nového opustila žena rod svj, a uvnit

rodu manželova inil muž se ženou a dtmi základ rodiny nové,

jejížto pedkem manžel byl. To jsou protivy, které za plného pro-

vedení logických dsledk svých navzájem naprosto se vyluují. Le
historie neubírá se náhlými protivami. Staletí pedhistorická i histo-

rická pešla, díve nežli muntehe stala se pravidlem, a tím patrarchie
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aspo v nejužší rodin zvítzila: a asi stejn tolik asu prošlo od

prvých pokus, sprostedkovati rovnováhu mezi úastí mateího

a oteckého kruhu pokrevenského na rodin nové, z muntehe vzniklé.

Úast ta týkala se pedevším onch práv a povinností, které

spoívaly na bedrách kruhu pokrevenského k ochran, k výchov
a k hmotnému opatení, ili výbav píslušných jednotlivc. Dosud

byla tato práva a povinnosti péí rodu matina. Le když plné právo

otecké proniklo rodinou, poalo pokrevenstvo otcovo ili agnatstvo

dUti se s kognatstvem o péi tu a práva ta, až konen podrželo vrch.

(DokonSenl.)

naSe doba i., 7. 33



Francesco Crispi a Sicílie.

OCrispim se ped dvma temi lety vyprávlo, že tajn pracuje,

aby Itálie se stala republikou, a rozumí se, že by v té republice

prvým a doživotním pedsedou byl on sám. Avšak dnes vidíme, jak

Crispi v držení pieni potere, plné moci, vystupuje proti republikánm

a socialistm: není tedy ona zpráva pravdivá?

K otázce té struná upomínka na život Crispiho podá žádoucí

odpov. *)

Francesco Crispi narodil se r. 181S v Ribee, nedaleko Girgenti

na Sicílii. Je pvodu albánského; ale i vlast brigantv a condottier

staila vychovati politického smlce. Prvotní studia konal v semi-

nái; byli v rodin vlivuplní duchovní hodnostové, jeden dokonce

i biskup. Vystudovav práva, stal se r. 1841 doktorem práv. Tenkrát

již byl ženat s dcerou rodiny, ve které jako student žil. Ale tato

jeho prvá žena zemela brzy po svatb. Crispi — praví jeho nadšený

životopisec — byl by bez mála za ženu pojal sestru nebožky, ale tato

uchýHla se do kláštera. Tím Crispimu dána možnost, vzíti si jinde

' ženu druhou a konen i tetí. Ženám a zásadám stejn nestál

v slovu.

V Neapoli Crispi stal se karbonáem. R. 1840 aranžoval povstání

v Sicílii, ale s malým úspchem, a proto odebral se pes Marseille

do Turína. Novinail. Ve svých láncích zuiv psal proti kapitalistm

a proto se dostal do vzení. Trpli v Piemont vyhnance a spiklence

z italských zemí, ale socialistické revolucionáství Crispiho i Pie-

montské vlád se nelíbilo. Utekl r. 1854 na Maltu ne sám, ale se

svou pradlenou Rosalií Montmassonovou. Maltézským se také nelíbil.

*) Srv. Narjoux, Fr. Crispi, rhomme public, Thomme pivé. 1890.
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nebo nezanechával svého spiklenectví, a proto musil se odebrati do

Londýna. Ale turinská pradlena chtla na Malt zstati pod jeho

jménem, a proto Crispi chtj nechtj slavil svj satek, církevní po-

žehnání dal jim jakýsi prý páter jesuita. Snad ani páterem nebyl,

ale to Crispimu nevadilo, jak brzy uslyšíme.

Londýn stal se ted jeho djištm. Spojil se tu s hlavou » Mladé

Itálie*, s Mazzinim. Zase novinail a uil vlaštin; žena z Malty pišla

mezitím do Londýna. Z Londýna dostal se do Paíže, ale po n-
jakém ase musil se vrátiti do Londýna.

Pišel rok lb59. Vítzná válka vzrušila celou Itálii, Crispi odebral

se agitovat v Sicílii. Jak pipravoval revoluci, a nám poví denník

nynjšího diktátora

:

^28. ervence. Chodím na venkov... a pouuji své pátele, jak

dlati pumy. Je mezi nimi železolijec, dlám mu vzorek pumy z hlíny.

6. srpna, asn ráno zase schze pátel, abych je nauil dlat

pumy. Giusti se ponkud diví, že takového prostedku se užívá,

ale vyložil jsem mu, že nemáme jiné zbran. Pumy se dají snadno

penášeti a lehce se s nimi zachází; dají se pohodln uschovati až

ke vhodné chvíli. «*)

R. 186.0 Garibaldi vypravil se s » tisíci « do Sicílie a mezi » tisíci*

byl ovšem i Crispi. Sicílie a Neapol byly dobyty a od té doby starý

revolucioná a anarchista stává se státníkem officielním. V Neapoli

byl sekretáem Garibaldiho a také ministrem zahraniním. R. 1861

byl zvolen do parlamentu; r. 1876 stal se pedsedou snmovním,

rok na to stal se v ministerstv Depretisov ministrem vnitra, ale

musil 6. bezna 1878 odstoupit, proto že byl obžalován z bigamie.

Bývalá pradlena velikému pánovi pekážela, jako pekážela Josefina

velikému Napoleonovi ; Crispi se podobn jako Napoleon jednoduše

oženil a proces formáln vyhrál, nebo po onom jesuitovi nebylo

sledu, a pak satek nebyl uzaven civiln, jak nový italský zákon žádá.

Crispi má však svj list — Riformu — má své spojení, a tak

konen král i královna se odhodlali, útovati s politickým dobro-

druhem a vzíti ho do služby dynastie. Proces pro bigamii byl

ovšem zlý, a sicilské a jiné pumy vydávaly zápach ponkud ne-

monarchistický, ale co na plat — v Itálii se ábel již dávno vyhání

/belzebubem. Ostatn nestal se Crispi » pítelem « Bismarckovým? a ten

' pece také ví, co se v dnešní Evrop sluší. A to musí vdt
i v Itálii, když si povolali Crispiho práv v okamžiku, kdy pomr

*) Diario di Francesco Crispi 1885. (Riforma illustrata, leden—bezen.)

33*
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tohoto starého híšníka k bance ímské upamatovati je musil na jeho

charakter a vlastnosti.

Avšak — abychom nezapomnli na svou otázku. Co mysh'te

te, byl by Crispi schopen tajn pracovati pro svou republiku? —
Když tvrce sjednocené Itálie, Cavour, umíral, zvolal : Tulto

é salvo — všecko je zabezpeeno! Bylo to proroctví nebo politická

illuse.? Není to krutá ironie, když týž Crispi, jenž roku 59. a GO.

pumami revolucionoval Sicílii, dnes tuto zanedbanou perlu Itálie

^drakonskou ústavou » usmiuje «?

V Itálii panuje anarchie — slyšíme pojednou z tábora nejliberál-

njšího : Turinského profesora Lombrosa pece nikdo nebude viniti

z reakcionáství, a ten zasedl na soudnou stolici své kriminální anthro-

pologie. Jako konstatoval vrozenou zloinnost a jako diagnosoval

zejména zloin politický, tak nyní napomíná liberály, aby se vzpama-

tovali. Úzkostliv dívá se na Vatikán. Doufá sice, že i papežská

stolice za nkolik století se zvrátí, ale nebude to tak brzo, jak italští

í
politikové oekávali. »Spíše dožijeme se pádu republiky ve Francii,

monarchie v Itálii, HoUandsku a Belgii, dožijeme se i demokratisace

Anglie, než pádu této instituce, jejíž existenní právo kotví v citech

velikého díla svta* ... A Lombroso radí, aby italští politikové ne-

ohrožovali Vatikán, sic prodlouží trvání papežství tím, že by mnozí

národové papeže chránili. Nejvíce však se obává, aby njaká »mlado-

ímská strana « ve Vatikánu nechopila se sociální otázky, obává se,

že by se pak socialistická demokracie spojiti mohla s papežskou

theokracií. »To bylo by strašné nebezpeí a bylo by tím vtší, že

i v Itálii poíná panství anarchie, že korumpované panující tídy žádné

dvry nepožívají a ani nezasluhují, a že konen všecky strany

tžké se dopustily viny vyjmou stranu klerikální a sociální, jež ne-

hešily, proto že hešiti nemohly, nebyvše posud u vlády «.

Lombroso neví, že Vatikán dá se na tu sociální politiku, ale

neíká také, odkud Itálii kyne spása. Také by nás jeho recept píliš

nezajímal — nám mnohem pounjší je jeho diagnosa nynjší vlády

a liberalismu italského vbec. A pedevším zasluhuje povšimnutí,

jak drazn ukazuje na sociální nebezpeí. Není také divu.

Ped plstoletím sicilští sedláci a dlníci v sirných dolech

prví se postavili proti Bourbonm — tíž sedláci a dlníci povstávají
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dnes; jestliže však hlasu jejich neslyšeti, tož proto, že železná ruka

generála Morry ústa jim zavela.

A pece nic nemže smutný stav Itálie a zejména Sicílie pímo
názorn osvtliti, nežli bídný život tch ubožák dobývajících síru.

Obraz tchto dol podává obraz všeho mravního a rozumového
stavu dnešní Itálie, t. j. dnešních panujících tíd. Podáme tenái
popis, jenž ped asem uveejnn byl v »Berl. Tagbl.« — zprávy,

jež v posledních týdnech ze Sicílie docházejí, dokazují, že zpravodaj

podal jen skutenost.*)

Asi 2 kilometry od Caltanisetty rozkládají se rozsáhlé sirné doly

cinirellské. Již za mstem všecko pipomíná kraj sirnatý; cestující

ustavin potkává vozy, mezky, osly s náklady síry; cesty jsou plny

sirného prachu, vytroušených kus síry, šat a tváe pocestných sirou

zbarveny, i vzduch páchne tímto vzácným nerostem. Dovolení, vstou-

piti do jednoho z dol obdržel jsem po nkterých obtížích pece.

Zatím, co jsem ekal, až mi bude dán prvodce, pozoroval jsem

dlníky a vyptával se na jejích pomry. Pedevším mne zarazilo

a hluboce dojalo jejích vzezení — chodící kostry jest jedin správné

pojmenování tchto nešastných otrok práce. Bledí muži vpadlých

oí, vyzáblí hoši zakrnlého vzrstu s páteí a nohama od bemen
a namáhání zkivenýma — to první dojem, jaký na mne uinili

dlníci v sirných dolech sicilských. Rozdlení a zpsob práce je

tento. Muži, tak zvaní picconieri, pracují uvnit, v dole; odtloukají

aneb ulamují palicemi a špiáky síru od skal a kladou na hromady,

kdežto hoši, traitspoi-tatori^ aneb jak se jim jednoduše íká, carusi,

což v náeí znamená práv hoch, vynášejí roztluený nerost v koších

aneb pytlích na venek. Je-li práce prvjších pro tsný prostor, špatný

vzduch a nesnesitelné horko neobyejn namáhavá a zdraví škodlivá,

pece nelze ji ani srovnati s prací carus. Tito nešastníci u vku
od 9 do 16 aneb 18 let musí vléci bemena, která by vyžadovala

síly statného, dobe živeného muže, na slabých bedrách asto na

) Dobývání síry je hlavním italským horním prmyslem, a tudíž má stav

sirných dlník pro sociální a hospodáské pomry Itálie i všeobecnjší d-
ležitost a je pro Itálii charakteristický. R. 1890 pracovalo v italských sirných

dolech JiD.503 dlník; všech dlník pracujících v dolech sirných bylo 52-104:.

/R. 1891 vyvezlo se z Itálie síry za 29,631.415 lir; vývoz síry co do výnosnosti
' je mezi vyváženinami na tvrtém míst, jen hedbáví, vína, ovoce se vyváží více.

Red.
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sta metr daleko úzkými, horkými chodbami po nerovných, vy-

chozených a kluzkých stupních, pi emž nesmjí se ani jednou za-

staviti, aby si oddechli, nebo by prodlení jednoho — ježto jdou za

sebou jako mravenci nepetržitou adou — mlo v záptí zastavení

celé ady a tím i zkrácení výdlku, beztoho hubeného, o nkolik

centesim.

Sestupuji se svým prvodím do dolu.

Vcházím otvorem asi metr širokým a pl metru vysokým ; odtud

vedou schody dol do dlouhé chodby, která je místy tak nízká, že

se musím sehnouti, aneb po kolenou lézti, abych se dostal dále;

chodba se snižuje dílem schody, dílem šikmými kouty do hloubky

až asi 100 metr, jak mn praví prvodce, a rozšiuje se zde v nízké

prostory a sín s výklenky a kouty, odkud zaznívají rány picconier,

a já spatuji pi svitu slab hoících olejových lamp nahé, jen v krátké

spodky odné aneb zástrou opásané postavy pi horlivé práci, až

s nich pot jen kape. Vedro je zde dsné, vzduch nemožno dýchati,

i musím napnouti všechnu svou energii, abych nepodlehl závrati.

»A jak dlouho pracují zde ti lidé.?« ptám se svého prvodce,

muže, kterému je toliko 30 let, jenž však iní dojem padesátníka

neb šedesátníka.

>Dvanáct hodin, od ty do ty, nebo od šesti do šesti, podle

roní doby, s jednohodinným poledním odpoinkem — ovšem chtí-li

si tolik dopát; mnozí dovolí si k oddechu jen chvilku, co by po-

jedli kousek chleba a napili se trochu vody, aby takto si nco pi-

vydlali.

«

»A kolik vydlají za den?«

»To není stejné a závisí na mnohých okolnostech — pl druhé,

až pltetí, nejvýše ti liry.«

Nejvýše ti liry za tuto práci!

Ubíráme se dále. Práv pichází proti nám dlouhá ada carus,

aby naplnili pytle. Bože, jaké zubožené postavy! Vzbudily-li ty,

které jsem vidl na denním svtle, ve mn soustrast, naplují mne
tyto pímo hrzou. Ti nazí, vychrtlí kostlivci, ty žluté tváe, na nichž

nedostatek, pepjetí sil a strádání vyryly hluboké brázdy, ta shrbená

ramena a tenké, zkivené nohy, které nejistým krokem se dále šinou,

ten znavený, na smrt znavený pohled ve vyhaslých oích — ta po-

dívaná rozrývá srdce, a já stží zadržuji slzy. Kdežto oni, které jsem

vidl nahoe, vykládá mn mj prvodce, pracují již delší as na
denním svtle, a na vzduchu a slunci se ponkud zotavili, konají tito



519

zde dole již dlouhá léta den co den bezpotukrát cestu nahoru a

dol, hmoždí se s pytli, dýchají zkažený vzduch a jsou náhlé zmn
horka a chladu práv tak vydáni jako zlému nakládání se strany

svých picconier.

>0 tom musíte mn, až budeme nahoe, ješt více vypravovat,*

prosím svého prvodce.

Mlky pisvduje a zárove jako v odpovd ukazuje prstem

na jednoho z hoch, který únavou pekonán klesl a tiše pláe, co

zatím jeho druhové vlekou se dále. Sotva zmizel poslední z nich

v chodb, jeden picconiere ho zpozoroval.

» Pisahám Madonn! Už tu zas leží ten halama Peppino a le-

noší — jen pokej !< A lovk ten popadá kámen a mrští jím chlapci

do hlavy, až s dušeným výkikem chlapec klesá k zemi.

»0n ho zabil !« volám v ustrnutí.

> Sotva asi — a nebyl by ostatn první «, odpovídá mj prvodí
chladn, »takové vci se u nás djí asto.*

»Tím nechcete snad íci — —

<

»Ze život tchto carus se zde velice necení — pojte, potom

vám povím více.* A táhne mne za ruku dále. Je mn úzko v tomto

pekle, a jdu za ním tém mechanicky. Procházíme dalšími prostorami

a chodbami, brzy zpíma, brzy po tyech ; obas musíme ustoupiti

stranou a pitlaiti se až ke zdi, abychom propustili jinou adu carus,

z nichž jeden je smutnjší, zakrnlejší než druhý.

» Kolik je ti let.?* tážu se jednoho, s jehož tváe bída posud

nesetela všech stop božské jiskry.

>Dvanáct.« — »A jak dlouho zde pracuješ?* — >Ti roky «

> Kolik si vydláš?* — »Já Nic* — »Jak to?*

» Picconiere mne koupil od mého otce.«

Pohlížím tázav na svého prvodce.

»To je asi pravda,* a >pojte,« praví zase, ubíraje se dále.

Bdím i sním? tážu se sama sebe; je mn úzko, jakoby hrozná

mra mne tlaila, a s namáháním, tesa se a všecek zpocen jdu za

vdcem po vyšlapaných, kluzkých schodech — je jich ti sta a víc —
které vedou na povrch, po schodech, po kterých já volný, neobtížený

a zdravý jen s namáháním se vyšplhávám, po nichž nešastní caru-

sové denn dvacetkrát až ticetkrát s tžkými bemeny musí pe-
cházeti. Konen zasvitne v dálce pede mnou denní svtlo, pak
chladný, skoro ledový proud svžího vzduchu ovane mé elo. ješt
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nkolik stup a jsem zase pod modrojasným nebem sicilským. Co

jsem vidl, pipadá mi skoro jako sen, ale dsný a pustý. Zvu svého

prvodího, aby pi sklence vína mn podal bližší zprávy o život

a pomrech dlník v sirných dolech, a on s díky pijímá. Co mn
vyprávl, je v jeho vlastních slovech asi toto.

)»Pomry nebývaly vždy takové,, jako jste je dnes vidl. Když

ped lety tento dl byl oteven, pracovali zde jen muži a silní jinoši,

nejsilnjší jako transportatori, ostatní jako picconieri. Dnes je tomu

zcela naopak; ubozí carusi konají nejtžší práci, muži lehí. Tuto

nespravedlivou zmnu zavinili však vtším dílem lidé sami. Poslyšte.

Když svého asu ceny síry klesaly a následkem toho i mzda, otcové

nemohli rodin svých vyživovati tak jako posud; i zaal nejprve jeden

otec a pak i jiní ku práci používati svých syn, aby jejich pomocí

více práce zmohli a tím zlepšili i svj výdlek. Pokud tito lidé ne-

požadovali nieho za práci svých dtí, majitelé dol nenamítali nic

proti jejich zamstnávání, tebas bylo i nezákonné. Avšak ceny síry

klesaly stále víc, výdlek také, i žádali otcové, aby se jim platilo

za práci dtí. Tu páni využitkovaU špatného postavení dlnictva

zpsobem vru ušlechtilým
;
poznali, že by práce dtí byla mnohem

levnjší nežli dosplých; nedlajíce si svdomí z nezákonného jednání,

svolili, že budou dti trvale zamstnávati, avšak pod tou podmínkou,

že sníží malouko mzdu dosplých; takovým zpsobem otec rodiny

pivydlal by si s jedním neb dvma hochy pece nkolik sold

denn a zamstnavatelé by také nemli znanjších výdaj. Dlníci

podmínku pijali práv pro tento nepatrný pivýdlek, nedbajíce

škody, jaká tím vzejde zdraví jejich dtí. Jestli až posud otcové za-

cházeli se svými dtmi podle své povahy více mén mírn a šetrn,

nebylo tomu tak, když se hoši ti stali placenými dlníky, na nž se

dohlíželo. Ale to všecko by bylo ješt ušlo, nejhorší teprve pijde.

Mnozí nevydlali i pi tomto zvýšeném výdlku pro svou etnou
rodinu tolik, kolik potebovali, jiní sestárli a byli práce neschopni,

a jiní zase mli neb dlali dluhy ; aby si pomohli z nouze, pipadl

nejprve jeden a pak jiní na hanebnou myšlénku: postoupili za zá-

lohu 125 až 150 Hr své hochy dlníkm lépe postaveným, zekli se

výdlku jejich zcela aneb ásten, dokud by zmínná ástka ne-

byla odpracována, a vbec vzdali se otcovských práv ve prospch

vitel. Nco takového zdá se skoro pravd nepodobno, ale, bohužel,

e to svatá pravda. Majitelé pimhouili oi a ponechali lidem jejich

vli. Ponenáhlu vc dospla tak daleko, že nejvtší ást hoch
v našich dolech je »prodána« a »náleží« silnjším, lépe placeným
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picconierm, kteí si ovšem zvolili práci lehí a hledí co nejvíce vy-

tžiti z práce svých nešastných carus. Protože tito vydlají si

denn jen nkolik sold, nejvýše pl liry, a picconiere je musí vy-

živovati — a jakou stravu dostávají: plesnivý chléb, ztuchlou mouku,

zažluklý olej !
— je patmo, že otroctví jejich trvá dlouhá léta. A za-

cházení s nimi není lepší nežli jejich strava; bijí je, šlapou, kamením

po nich házejí, až 6h bra; vždy se i nejednou pihodilo, že takový

nešastník byl ztýrán od svého picconiera, až z toho zemel.

A což úady nezakroují.^ tážete se. Bohužel úady zrovna tak

jako majitelé dol pimhuují oko, ne jedno, ale ob a nestarají se

o vc. Pro n caruso umel vždy jen pirozenou smrtí. A kdo pak

by se také zajímal o njakého carusaj'

Jak málo úady se starají o naše pomry, poznáte již z toho,

; že zamstnáváme zde i chlapce osmileté a devítileté, pes to, že

zákon stanoví jako nejmenší vk 10 let. Po ptileté práci v dolech

caruso je tak zmoen strádáním, námahou a nedostatkem potravy,

že vypadá jako desítileté dít. Jsou to srdcervoucí pomry, pane,

horší než u ernoch-otrok v Americe, a asto i nám, kteí jsme

jim zvyklí, vstupují slzy do oí, když na píklad vidíme, jak picco-

niere zbije svého carusa do krve; ale nemžeme nic dlat, lovk
ten je v právu, on ho koupil a smí ztrestati hladem zmoeného,

vysíleného hocha, jak chce, ježto prý je lenivý a vzdorovitý.

«

»To ukrutné, dsné !«

» Ovšem že dsné. A nejhe je, že nemžeme doufati, že bude

lépe. Úady, jak jsem pravil, se o nás nestarají, a majitelé íkají —
nevím, právem-li i neprávem — že pro nízké ceny nejsou s to

zpsobiti nápravu. A pece, pro pána Boha, by to nestálo tak

mnoho.

«

»Na píklad.'**

»Mohly by se zakoupit stroje, položit kolejnice, jako se stalo

ve mnohých dolech, a tím by nejhorší práce byla usnadnna, ale

[)rotože carusové musí pracovati ješt lacinji, páni o tom nechtí

ani slyšeti. Ale pedevším mohli by nám opatiti aspo dobrou pitnou

vodu. Poslyšte, pane, ne celých 500 metr odtud možno dostati vý-

tenou vodu — a my dlníci, kteí nemáme pokdy, abychom tam

šli, musíme píti vodu kalnou, sirnatou, která se usazuje v prohlu-

binách a o tu asto vedeme boj, protože jí takové kalužiny ne-

obsahují mnoho. Tak trpíme a oekáváme, že i dti našich dtí

potká týž osud, který i nám je údlem. Vy jste, pane, cizinec —
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je jen málo cestujících z království neb z ciziny, kteí sem zabloudí

;

takoví páni radji si prohlédnou Palermo aneb Etnu — mám jen

jedno pání aneb nadji, aby nkdo, kdo sem pijde a vidí tyto po-

mry, o nich mluvil aneb psal, to by snad upozornilo naši vládu na

nás. Ted je u vesla Crispi — a ten prý má srdce pro své krajany,

snad by si na nás vzpomnl, kdyby se o nás nkdo zmínil... «

Pomže Crispi tm ubohým carusm, pomže Sicílii, Itálii?

Použije » Božího míru*, aby ve své rodné zemi zrušil — otroctví.''

Zatím uinil nešastný poátek, a kdo mže dvovati muži, jenž

sice má velikou energii, ale žádných zásad, a jenž poHtiku vždy

jen dlal z irého sobectví a slavomamu.?

J. SI.



z Ruska do Cech. I.

» SVATA NESPOKOJENOST* — JENERÁL S PALMOU MÍRU — CESTNY ŽURNALISTA

OBHÁJCE A LITERÁT — JUBILEUM RUSKÉ UNIVERSITY.

Opt zakývaly ped oima lidstva ratolesti míru, a už palmové

neb »koikové*
;
po velkém pátku rozmluvily se opt nad

svtem srdenou a teplou mluvou zvony velkononí; stažen byl na

chvíli se stožáru svtové naší lodi rudý prapor výbojný, skryl se

v podpalubí píšern erný prapor anarchismu, a na vysoký stožár

vytažen bílý prapor humánních ideál. Zavlál jasn, vesele, že zdálo

se nám — hledajícím pomoc ve všem a všudy ne v sob, ale mimo
sebe a nejastji nad sebou — že to andl, onen prastarý a pece
nestárnoucí andl míru, vítzný andl míru že to zašuml nad našimi

hlavami — zaukal na okno filosofovo a básníkovo, vlítl i do re-

dakních pracoven všemožných žurnál, klidných i bojovných, kesan-
ských i nekesanských, a nasypal vn míru do slavnostního jejich

roucha — božíhodových úvodník, málem by lovk dodal:

Kdekoli dva se potkali,

pohlédli na sebe v srozumní
chvjíce se a pak v lásky

sladkém odíkání v ela
líbali se vroucn,
pohlédli vzhru
k slunnému srdci spasitele

a pak zvolali tikrát:

Pochválen bu Ježíš Kristus

!

Dvakrát do roka dostavuje se tato nálada — štdrý den, bílá

sobota. Pastýové, králové a vl s oslem ; chlév, jesle a zlato, kadidlo

a myrrha; palmy, »koiky«, zvony, kázání a úvodníky; císaové.
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biskupové a opatové umývající nohy starcm a nemocným — všecko

to jedním hlasem hovoí o emsi vyšším, lepším a tak prostém a

proto snad tak — nadpozemském. Pipadává mi to, jako by každý

rok .dvakrát snášel se rajský pták na naši nerajskou planetu, pták

zpvák nejlíbeznjší, jako by v každém mst a v každé vesnici

snesl po arovném vajíku, aby z nich vylíhli se samí rajští ptáci

pvci a naplnili zemi zpvem sladkého štstí. Ale sobetí lidé po-

každé o pekot vajíka vyberou a usmaží si chutnou vajeinu. A proto

místo zpvu šastného slyšíme jen hlomoz denního zápasu a nad

ním žalostný náek splašen poletující rajské samiky.

Ale nechme zdání a sn vykládání. Jedno jest pece útšné, že

pibývá hlas opravdových, horlících pro humánní ideály, že pibývá

poutník emauzských, že nálada vánoní a velkononí stává se trva-

lejší, že touha po »jednom potebném*, jak je Komenský pekrásn
svtu pedstavil, stává se mocnjší, hlasitjší, všestrannjší. Kdekoliv

tyto tužby hlasit se ozvou, teba je zachycovati, opakovati a šíiti,

nebo v nich síla jest i osvžení, útcha i veselí. Ony upravují cestu

k obrození národ, nikoli k jich umrtvení.

»Ne samou politikou život svtový jest naplnn: pod vlnícím se

povrchem jeho neviditeln postupuje rozvoj civilisace, osvta stále

hloubji a hloubji proniká do lidových mas, lidová energie do-

bývá stále dokonalejších prostedk, šíí se výmna vdomostí

a bohatství. Toto uzrávání civilisace zaíná mohutn úinkovati i na

hrubé formy politiky, zmírujíc nenávist, smiujíc zájmy na základ

vyšší lidské jednoty. Nejzajímavjším a nejvydatnjším jevem tohoto

nepozorovaného kulturního procesu jeví se hluboká nespokojenost

nejlepších lidí tmi hmotnými blahy, jichž v takoyé hojnosti po-

skytuje civilisace. Všude v Evrop panuje duševní neuspokojenost,

tísnivá touha po emsi lepším, a v rzných zemích tato »svatá ne-

spokojenost* pechází v horoucné mravní hnutí, v potebu lásky

k trpícím a do bídy padlým, v potebu uskutenní ideálv pravého

kesanství. Toto pekrásné hnutí, sotva zaavší, dává pekvapující

výsledky, a hlavn dává naduje, bez kterých nemže žíti ani jednotlivý

lovk, ani spolenost, ani národ, ani lidstvo. « Tak zakonuje letošní

novoroní úvodník ruské »Nedle «.

Na Rusi není jen Tolstoj, který této » svaté nespokojenosti*

dal a dává jednak velkolepý umlecký výraz, jednak nejvroucnjší

a nejsmlejší kazatelský draz. S rzných stran a z rzných vrstev

duch ten už vane, kde byste se ho ani nenadali. Koncem pedešlého

roku slavili v Minsku jubileum okresního soudu. Jenerál A. J.
Kosic,
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komandující »skobelevského« armádního sboru, bývalý gubernator

saratovský, ml pi nm e, kterak nevyhnutelná je práce v duchu

bratrského všeobecného pokoje. »Promluvím o takovém stavu vcí,

aký dalek ješt jest uskutenní .... Pes to všecko musíme

všemi silami snažit se dosáhnouti tch ideál lidských spoleností,

které už dávno propovdny byly, ped celými tisíciletími. Zatím,

nehledíc na naši evropskou kulturu, kterou se honosíme, jsme ješt

velmi daleci tch ideál. Pekrásn zaízené, na píklad, ne-

mocnice jsou bezmocný, žije-li obyvatelstvo za podmínek antihygie-

, nickych, dýchá-li špatný vzduch, má-li špatnou stravu, pije-li neistou

vodu a j. Dovolte, abych opakoval zde prpovd: Dobe spravuje

se ta zem, ve které mee jsou zarezavlé, ale pluhy se lesknou,

kde schody chrámv a škol vyšlapány jsou, špižírny plny, ale žaláe

a nemocnice prázdny, a kde . . . cesty k soudm zarostly travou. <

Jenerál zakonil páním »svtla, více svtla !« do tmy ruské... To
je pravé »Urá!« Více svtla, více vzduchu, více zdravé stravy —
nejen v obyejném smyslu zdravotním, ale i v mravním, rozumovém.

Týmž páním naplnil si duši jiný myslivý a povznesený Rus,

jenž umínil si široširou zemí ruskou, nejen jejími hlavními stedisky>

ale zapadlým, zanedbaným venkovem »s pochodní jít, ruské chase

plamenem veselým na cestu svítit «. Byl to Pavel Alexandrovi Gajde-

burov, zakladatel a tvrce výborného asopisu »Nedle«. Patil

k idealistm 60tých let, k lidem periody osvobozující, jichž idealism

byl pružinou k neúmorné, nezištné práci a vedl k vydatným prak-

tickým úspchm. Oni pedstavovali zcela nový typ proti lidem

periody pedcházející, kteí tak trefn zachyceni byli umleckou
literaturou té doby jako »Udé zbytení*. Oni vynikali neobyejnou
pracovitostí, hlubokou estností a vírou v obecenstvo, totiž obecenstvo

uvdomlé, osvícené. >Kdyby ho nebylo, musilo by se stvoit*,

íkah. Každý z nich, a osud uvedl ho do vysokého úadu, a na

skromné místo velae, v kraji zapadlém, a poslal ho do bídné

vesnice, a uinil ho slavným advokátem v Petrohrad, a svil mu
chudobnou venkovskou školu, a rozšíený žurnál, jako redaktoru

» Nedle* — každý z nich, jak pkn zmínný list praví, » oblékal

se v pravdu*, šíil humánní ideály a jenom jim sloužil. Pedešlý rok

ada jich ulehla do hrobu, a ped samým novým rokem ruským

odešel k nim i Gajdeburov, teprve 521etý.

A vzdálen nám svým psobením, blízký nám musí být jako

dokonalý lovk, vzorný žurnalista. R. 1869 stal se spoluvydavatelem

a spolupracovníkem týdenníku »Nedlja«, rok ped tím založeného,
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jsa vedle toho zamstnán v jiných žurnálech. Pozv-olna vypracovával

v ní zcela nový, osobitý proud a smr. »Dosud na prvním míst

bylo vždy a všude msto. Vše, cokoliv dláme «, psal Gajdeburov,

»dláme pro msto, ale ne pro vesnici, a vesnický mužík nám dosud

niím víc, než platonický Antonín-Ubožák.« A pece »osud Ruska

podobá se korábu, uvíznuvšímu na mlin, který jen píliv vlny ná-

rodního života mže zvednouti a pustiti v bh«, dodal slovy Tjut-

eva. To byl nový program, který se zalíbil. Mimo to kde jaká

otázka se vyskytla, týkající se života ruského, podroboval ji v list

d&kladnému rozboru, nezakrývaje špatných stránek, nýbrž naopak

odkrývaje a neohrožen volaje po náprav. Proto také dostávalo se

listu optovných výstrah od vlády, list byl zastavován, následkem

toho spoluvydavatelé vzdali se úasti, a 1874 zstal Gajdeburov

sám. Pedplatitel nebylo více než asi 2500, což nestaovalo na krytí

výloh zadluženého listu. Ale za to tenástvo se šíí. Z dalekých

míst a kout Ruska docházejí povzbuzující listy. Líbí se stati princi-

pielního charakteru. Líbí se nové prohlášení Gajdeburovo 1876, že

za nejhlavnjší úkol vytkla si »Nedlja« rozšíit úzké vládní rámce,

v nichž zasazena je ruská myšlénka, a které zabraují samostatnému

jejímu rozvití. Také pispívatelé se hlásí noví — ada znamenitých

a proslulých sil. Ale vydavateli rostou z listu dosud jen dluhy. Kde
toho píina, že odbratelstva nepibývalo .r' Gajdeburov domyslil se

jí: rozšíit obsah o beletrii! I rozhodl se vydávat vedle týdenníku,

vnovaného vcným rozborm otázek asových všeho druhu msíník,

»žurnál«, jak Rusové íkají, vnovaný beletrii. Zažádal. Ale censura

nepokládala za žádoucí, aby žurnalistická innost Gajdeburova se

ješt rozšíila ; sám chef oddílu tiskového, naklonný žadateli, uznával

název » žurnál « nevhodným, pece však pimluvil se u ministra, a

1878 žurnál zaal vycházet. Brzy poet pedplatitel vzrostl na 7500.

Ale úspch ten opt zkalen: pišly nové výstrahy, a »Nedlja« na

3 msíce zastavena, ba vydavatel její ze msty od jednoho svého

protivníka udán ze styk s nihilisty. »Nedlja<: postavena mimo
zákon. Neohrožený žurnalista touto krutou ranou neklesl, a když

záležitost tato vyjasnila se v úplný jeho prospch, nabyl ješt vtší

chuti a radosti k práci a zápasu. Uvedu jeden doklad jeho horlivosti.

Z jedné vesnice došel do redakce dopis o trapném pípad. Kupec

Sorokin, zastávaje zájmy hdu, vedl spravedlivý boj s tamjším ka-

pitalistou Varypajevem. Ale prohrál, zniil procesem i pkné jmní
své a byl poslán na Sibi. Asi šest let už tam pobyl, když Gajde-

burov dostal dopis z oné vesnice, v nmž celá ta záležitost obšírn
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vylíena. Gajdeburov pesvdiv se dkladn o všem, uveejnil dopis

ten v list svém a napsal do téhož ísla zvláštní úvodník o této

afée. V nedli list vyšel, ihned byl pedložen hr. Loris-Melikovu,

a v úterý na to po telegrafu ubohý kupec osvobozen. » Tento fakt

dojal mne do nejhlubší duše, a myslím, že on sám mohl by nahradit

mi všecky nepíjemnosti a strázn, jež bývá prožívat redaktoru«,

podotýká Gajdeburov ve svých vzpomínkách. Obliba a vážnost listu

jeho rostla stále, ale on také list svj stále zdokonaloval, R. 1891

pemnil >Knížky Nedle* na žurnál literární a kritický a tak vy-

braným a pelivým obsahem je naploval, že už píští roník zcela

rozebrán byl. Po roce šastný pracovník mohl oslaviti 251etí svého

listu a od celé inteligentní Rusi pijímati radostný souhlas.*) Bylo

to zrovna rok ped smrtí. » Systematický ukazatel statí ,Nedle'

a ,Knížek Nedle' za 251etí 1868— 1892«, za tou píinou vydaný,

suše sice, ale nesmírn výmluvn vypoítává to bohatství snesených

vdomostí, zkušeností, návrh, rozbor, slovem velikost kulturní práce.

A muž, který to všecko po léta sám konal, potom ídil, byl

lovk prostý, skromný, mkký a taktní, citlivý k cizímu hoi, shoví-

\avý a všecko protivenství zaporínající, ale pi tom energický, pímý,

vytrvalý. Takovým chtl míti též svj list i své tenástvo. Pohlížel

I na své tenáe jako na leny rodiny a získávaje ím dále, tím více

f
takých tená, kteí hledí na žurnál ne jako na nco vedlejšího,

ale jako na pítele a lena rodinného, hledl udržovat a sílit tyto

sympathie. Byla to hlavn provinciální inteligence, rozesetá po všech

stranách a koutech ohromného Ruska, k níž se obracel, k té vrstv

vzdlané, která naklonna je ke všemu dobrému a peje si upímn
pomoci národu i všeobecnému stavu. Ona povznášeti má vrstvy

nižší, sestupovati k nim, aby je pozvedla. Obrazy, které na p. >Ne-

dlja« rozvinovala za doby cholery a hladu, byly obrazy hrzy a

smutku, ale do té hrzy a toho smutku padaly mocné paprsky

vlídného svtla — byl^ to innost ruské inteligence. Lva Tolstého,

ruských student, hlavn medik, kteí s nezištností a horlivostí,

u nás neznámou, rozbíhali se do kraj postižených a tam pomáhali,

léili, a nkteí i umírali. Vypravování o této innosti bylo mnohdy
nevýslovn dojemné. Pokroku milovný byl Gajdeburov, byl moderní,

ale nikdy módní. » Nikde a za žádnou cenu spekulace, nikde stran-

nické fanfaronství, nikde rozdráždné instinkty boháe neb karieristy,

*) Pi té píležitosti tenástvo »Nedle« založilo nadaci P. A. Gajdeburova

pi Literárním fonde petrohradském, dosud 1576 rubl.
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nýbrž skromné pozorování lovka svdomitého a hledajícího svtla

v souasných soumrakách — to chtl Gajdeburov«. Sensaních pouze

román nepijímal, pochybným bankém a aféristm ani za dobré

peníze listu nepropjoval. Jako politik lnul duší i srdcem ke stran

svobodomyslné. V liberálních listech zapoal innost svou. Ale

s mnohým ve stran nebyl spokojen. » Odnesl si z doby té (let

60tých) pesvdení, že ne tak v theoriích jádro jest, jako v estných

lidech, a takých lidí i tehdy nebylo dostatek. Byli nejideálnjší lidé,

byli heroové, ale oni tonuli v davu pokrytcv a aférist, v davu

hloupých a beze všeho nadání lidí, v jádru svém hruboegoistických . .

.

Gajdeburov se svou » Nedlí* neupadl do tehdejší rutiny, ale vy-

pracoval originální národnpokrokový žurnál, v nmž smioval se

opravdový západnický smr Mirtova a Kavelina s opravdovým ná-

rodním smrem Juzova; opravdový liberalism Selgunova s mravním

uením Lva N. Tolstého«, píše spolupracovník Gajdeburv, M. Me-
šikov, jehož úvah, jakož i jiných" lánk » Nedle* tuto používám.

Podotýkám ješt, že Gajdeburov byl milovníkem poesie, sám

s poátku byl též belletrista, ml jemný umlecký vkus, což vidti

a cítiti i v slohu jeho žurnálu, v pelivosti výrazu, v živosti a jadrnosti

a jasné pehlednosti. A když už jsem se u muže toho ponkud déle

zdržel — nedivte se, »gajdeburovštinou« nakazilo se více lidí, a te
už desítky tisíc patí k lenm její rodiny — zmíním se na konec,

že i rod jeho je zajímavý. Pradd byl atamanem v Záporožské Sei.

Otec —- knz, pokroku milovný, nauil hocha novou methodou záhy

ísti, záhy pipravil ho do gymnasia, navádl k cizím jazykm; pi

tom nezanedbával synkovo vychování tlesné: syn jezdil komo,
chodil na lov, pracoval v truhláské díln. A nad to uil se zpvu
a houslím. Byl to zdravý synek kozáky. Pracoval také do posled-

ního okamžiku. Citovaná slova s pedu o » svaté nespokojenosti

«

byla posledníl jež peítal a schválil. Léka, který tlo jeho balsa-

;
moval, pravil: » Všecka ústrojí v nm byla zdráva a silná; on ne-

\ umel nemocí: starost a práce vyerpaly síly jeho srdce« ... To
život ideálního žurnalisty.

Jménem jeho zaínají též » Soudní ei* V. D. Spasovie, jichž

letos vyšel druhý svazek — sebraných jeho spis díl V

—

VI. Spa-

sovi jest u nás znám svou výbornou » Historií literatury polské*

I

v Pypinov » Historii literatur slovanských*, (ke kteréžto svtové

\ knize Pypinov naše slovanská bašta zachovala se pímo tatarsky).

Ale on napsal ješt adu literárnhistorických a kritických statí,

na p. o Mickiewiczovi, Byronovi, polském messianismu. A tento
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literární historik a kritik byl profesorem trestního práva na universit

petrohradské, psal i spisy právnické, vzdav se profesury stal se

advokátem a proslul jako obhájce, jako mistr slova. Znáte výtenou

figuru znamenitého advokáta Fetjukovie v »Bratích Karamazových«?

To Spasovi. On posloužil Dostojevskému prototypem k této po-

stav. On je eník bez vnjších effekt, bez vysokých frází, bez

pathosu. On jest onen advokát »s ostrým, hranatým gestem, s ne-

pravidelným pízvukem nad neposlušnými, ale pádnými slovy, se

šavnatostí barev a vždycky originálním, pronikavým osvtlením

pedmtu — slovem, onen, kterého pišel-li poslechnout nezkušený

poslucha, s poátku tázal se sama sebe: »Jak že!.? To že je on . .

.

on, ten slavný... «, potom, po uplynutí desíti minut, pravil k sob:
»A vždy, na mou vru, on to pece jest ...« a uchvácen hloubkou

obsahu a svéráznou formou zakonené ei, zvolal: >>On! On! Je

to zcela on !« ... Tak jiný vynikající eník charakterisoval Spasovie.

V soudních jeho eech (z let 1867— 1882) je kus kulturní historie

nového Ruska — > smutek minulých dní«. První e jest obhajování

P. A. Gajdeburova, jehož vydání pekladu Wundtovy knihy »Duše

lidská a zvíecí* duchovní censura nechtla propustit. Tehdy Spa-

sovi ped soudem mezi jiným ekl: )»Idei náboženství váš nález od-

suzující nepinesl by nijakého prospchu, než toliko škodu. Litera-

tura k svému rozvoji potebuje svobody; vezmte tuto svobodu

vyjadovat své myšlénky, a literatura pestane zabírat se tmi ped-
mty, o kterých nemožno svobodn se vyjadovati. eknte, že ne-

smí se nic tisknout o Bohu a božských vcech bez rozhodnutí du-

chovní censury, a hned uvidíte, že nebude ani zmínky o Bohu a

božských vcech: nastoupí onen náboženský indiferentism, který je

vedem a nemocí našeho vku.« Dovolte lidem » slaviti Boha, jak oni

umjí, dovolte svobodn vyjadovati se, bez omezování kanónem,

i tomu, kdo vidí v Bohu první píinu, kdo zemi má za Jeho pod-

noží a nebe hvzdnaté — za Jeho stan, i tomu, kdo pojímá Boha
jako nejvyšší mravní zákon, kralující v nedostižných hlubinách na-

šeho ducha, a klaní se mu zbožným vstoupením v sebe, povznesením

sebe k ideálu... « Senát osvobodil Gajdeburova a knihu propustil.

To všecko jsou pece zajímavé projevy Ruska, opozdivšího se

v rozvoji svém za západní Evropou. Ale o kolik se opozdilo, o tolik

úsilovnji ji dohání, o tolik je mladší, svžejší, bujaejší. Jak mladé

jest, dosvduje jeho školství, jen že tu mladost znamená nevy-

,
vinutost v celku. Hlavn obecné školství je bolavou stránkou vele-

íše té: nedostatek obecných škol je veliký. Mladé jsou také uni-

NAŠE DOBA I., 7. 34
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versity ruské. Nedávno, 20. (8.) února, slavila universita petrohradská

/své— 751etí. Vbec » první ruskou universitou* dle Puškina byl Lo-

jmosonov, geniální »Petr ruské literatury*, jak jej nazývá Blinský.

On navrhl zízení university v Petrohrad. Ale teprve 1804 blížilo se

uskutenní jeho plánu — nikoli však z hlasité poteby, ze vzrstu

duševního života národního, ale ze vznešených úmysl nkolika vy-

volenc. Když pak už universita založena byla, nedostávalo se ne-

toliko prostedk a profesor, ale i dobrovolných student. Studenti

bývali na universitu komandováni z nejzpsobilejších seminarist. To
mlo opt svou dobrou stránku : dvée university oteveny byly všem,

i nevolníkm. V osnov universitní z r. 1804 praví se: »Nevolní lidé

rovnž mají míti právo být na universit; když nevolní lidé budou
se na universit uiti, jako ostatní studenti, tím vdy a uení lidé

pranic nebudou ponižováni, zrovna jako carové a knížata neponižují

se tím, když nevolníci bývají s nimi zárove v chrámech a pošlo u-

ichají slovo Boží. Vdy nazývají se proto svobodnými, že každému

.'ponechána je svoboda jich vyhledávat, a ne proto, aby toto právo

ívyhrazeno bylo toliko lidem svobodným,* Tato demokratinost

ruské university vytvoila pomrn rychle dosti etnou inteligenci

v Rusku, jež by jinak nebyla vznikla. Vždy práce vdecká nece-

nila se tehdy vysoko, na povolání uené hledlo se jako za dob

rytíských, jako na nco, co se » lepšímu* lovku nesluší. Ješt na

poátku našeho vku vzbuzoval tam mnohem více vážnosti mladý

poruík, než profesor universitní. Z nových vrstev musila si univer-

sita ruská hledati pítok. Bylo to pedevším ruské duchovenstvo.

První pokolení student, první profesoi byli dti knží, ák a psaimo-

šik. A tak z duchovenstva ruského, které v duševním rozvoji

Ruska velikou práci vykonalo, vycházeli i v period universitní pod-

porovatelé pokroku a osvty, a veliké nadje skládají do nho v bu-

doucnosti, až samo, jako celek, nejen ve šlechetných jednotlivcích,

proniknuto bude tou pravou vzdlaností, která, kdekoliv se zjeví,.

tam okolí blahodárn pedlává. —o—



Rozhledy vnitní.

STRANA SVOBODOMYSLNÁ A »OMLADINA« — ÍŠSKÁ RADA — NOVÉ PUNKTACE? —
SJEZD RAKOUSKÝCH SOCIÁLNÍCH DEMOKRAT — UTRAKVISM? — ORGANISACE VYSLOU-
ŽILC — SLAVNOST KoáCIUSZKOVA — SMRT SCHMEYKALOVA SMRT KOSSUTHOVA.

Jaro pineslo nám v Cechách i na Morav osvžení ruchu poli-

tického. Od 18. bezna každé nedle jest nkolik schzí politických, ve

kterých vedle pomru našeho k vlád a koalici mluví se také o do-

mácích pomrech panující strany samé Protože zejména oficielní žurna-

listika strany svobodomyslné o pomrech vnitních nejedná, poíná se

o nich jednati na schzích. Zejména probírá se pomr strany k t. zv. po-

krokám, jejichž existenci jako strany objevily i pro širší veejnost vý-

slechy nkterých žalovaných v procesu Omladinovém. Že strana mlado-
eská posud nezaujala pevného stanoviska vi pokrokáskému hnutí,

vidno z neustálého koh'sání poslanc : na schzích plzeské a rokycanské

dne 1 . dubna t. r. mluvili dva poslanci proti stran pokrokové, na schzi
jaromské dne 8. dubna t. r. dva poslanci pro stranu pokrokáskou.
» Národní Listy « mlky otiskují oba projevy. Na schzi jaromské po-

ukázáno i na jiné nedostatky v organisaci strany mladoeské — ne-

propracovanost, neúplnost a nedostatek pracovního programu, zvláStní

postavení výkonného výboru a j. v. Žádáno i svolání sjezdu strany.

Na íšské rad' vídeské rokování ped velikonocemi trvalo do
16. bezna, po velikonocích sešla se íšská rada zase 3. dubna. Ped
velikonocemi vyízen druhý prozatímní rozpoet a ve snmovn posla-

necké zákon o upravení a obmezení obchodu splátkového. Pi debat
o tomto zákon rázu hospodásky-reformaního, tudíž antiliberalistického,

Nmci-liberálové s "odkladným návrhem svým pehlasováni. Nepolitický

program koalice selhal, i ukázalo se, jak otázky hospodáské dnes pro-

nikají všechnu politiku.

Volební oprava prozatím, když koaliní strany se byly poradily

o zásadách volební reformy vládou pedložených a když žurnalistika

málem jednomysln byla odsoudila návrh Hohenwartv, který maje vy-

3i*
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hovovati všem smrm všude narazil, položena ad acta a snad ' zkí-

sena bude ješt ped uplynutím tohoto volebního období. Ped skone-
ním rokování ped velikonocemi projevy mladoeských poslanc v roz-

potovém výboru a enunciace ministra financí svojí umírnností tou

mrou zarazily, že veno zprávám »Vyšehradu« o »nových punktacích«.

Když skoro trnácte dní o tom mluveno a psáno, dementoval zprávy

ty »výkonný výbor« prohlášením, ve kterém silnjším akcentem popena
legitimace jednotlivce k vyjednávaní, nežli faktum vyjednávání samého.

O slovanské koalici není nieho slyšet.

Sjezdu rakouských sociálních demokratu, který zasedal ve Vídni od

25. bezna po týden, v této rubrice jen ve dvou smrech se dotýkáme

:

eští socialisté na základ konference budjovické nevolili do ústedního

výboru rakouských sociálních demokrat, tvoíce samostatnou stranu ve

stran; ped ukonením sjezdu navštíveného 140 delegáty s právem

hlasovacím a 4iO hosty, pijata resoluce vyzývající vládu ke zrušení

pražského výjimeného stavu ped 1. kvtnem t. r. — nestane-li se tak,

bude v týž den demonstrováno na schzích pro tento požadavek.

Profesor Albert ve Vídni je pro utrakvistu. Ve vídeské »Neue
Revue « želel toho, že u nás v echách je tolik léka, profesor a práv-

ník, kteí neumjí bu vbec, bu ne dokonale nmecky, i touží pi-

satel po utrakvistické universit na Morav a po rozumném utrakvismu

na stedních Školách. Avšak prof. Albert nedodlal by se utrakvismem,

eho si peje, totiž intensivnjšího vdeckého vzdlání — o to musíme
se postarati jinak než dvoujazyností. Pro na p. medikové posud ne-

mají svých eských uebnic atd. — tu se musí odpomoci. Národ neetný,

povahou mkký, hospodásky ne nejsilnjší, geograficky Nmectvem obe-

mknutý, žijící ve stát, jehož vojsko, vrchní správa ba i nižší úady státní

mluví jen nmecky, nemže pistoupiti na utrakvismus bez nebezpeí

íj
jisté ztráty své existence národní: vždy u nás toho asu Jest jazyk náš

í skoro jedinou skuten a jasn zjevnou známkou národní naší indi-

\viduality !

Ve Vídni zaizuje se t. zv. »ústední sbor válený, « který dle intencí

zakladatel má býti ústední organisací spolk vysloužileckých po pí-
pad i ostrosteleckých a jemuž slíbilo ministerstvo pro zemskou obrana
ozbrojení (!) Mravní úkol jest prý mimo jiné pstování vojenského pá-
telství a vystíhání se všeho strannictví politického, sociálního, národ-

nostního a náboženského. Nebezpeí pro nás zjevno jest z tohoto programu
a ze skutenosti, že zem koruny eské v Cislajtanii a echy samotný
opt mezi zemmi koruny eské — dodávají nejvtší kontingent vyslou-

žileckých spolk, které nejen že pi nejmenším seslabují vdomí státo-

právní a sesilují ducha mihtarismu, ale posud namnoze i pomáhají ger-

manisaci. Tím jest dáno naše stanovisko proti »ústednímu válenému
sboru «, i podotýkáme pouze, že po mandátech k získání dobrovolník
pro sbor ten nejvtší sháftka je — v echách a že mezi pihlášenými

mandatáry opt vynikají potem i horlivostí židé. —
Poláci v Halii koncem bezna t. r. slavili stoletou pam národního

hrdiny Košciuszka. Polská šlechta slavností se nesúastnila: demokratické

asopisectvo polské je tomu povdno, ana okolnost ta povede prý k vy-
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Jasnní sociálních pomr v Halii. Polská šlechta na okamžik odvrátila

od sebe podezení smýšlení národního a upevnila se v postavení svém

nahoru, za to však polský stav stední bude se prý nyní vnovati tím

úsilovnji probuzování lidu. Ostatn abstinence Šlechty a provokace prý

náboženského citu lidu — vyvolaly dne 31. bezna v Krakov pouliní

kravaly, pi nichž stlueno nkolik žid a rozbita neosvtlená okna šlech-

tická. Vídeský list antisemitský podotýká k tomu, že masy lidu pol-

ského instinktivn pochopily a na jevo daly, které dva elementy jsou

pvodci jeho hospodáské bídy. Jiný list krakovské výtržnosti piítá na

vrub hnutí podobného hnutí »omladinovému«, které tedy snad už do-

konce i Hali zachvátilo ! Úmysl listu posléze doteného je zjevný —
chránnci jeho budou lépe chránni, když z výtržník udlají se »Omla-

dinái«.

Ve tvrtek dne 5. dubna t. r. zemel vdce Nmc v echách,
dr. Schmeykal. Pro Nmce je to ztráta citelná; nebo osoba dra. Schmey-

'kala pedstavovala politickou i spoleenskou jednotu Nmc v echách.
Našemu národu byl Schmeykal vždy ostrým odprcem a ješt více: on

neuznával rovnocennost jeho s nmeckým.

F Uhrách umírající Kossuth zmail ukonení kulturní debaty ped
velikonocemi. Dne 20. bezna 1894 Kossuth v Turin zemel. Úmrtí

muže toho, jenž v dob své innosti politické zpsobil, že proudy tekla

krev spoluoban jeho, oslaveno v Pešti krveprolitím. Studentstvo a lid

chtli oficielní smutek státu uherského a po dva dny svádli s policií

a vojskem pouliní bitvy. Zemelému revolucionái vzdala 23. bezna
hold uherská snmovna a uherské ministerstvo. Mrtvola pevezena do

Uher a dne 1. dubna slavnostn v Pešti pohbena. Nad rakví ped pr-
vodem enil Moric Jokai, u hrobu mimo jiné za stranu neodvislou Otto

Herman, žádající úplnou samostatnost Uher. Akademická mládež polská

kondolovala. My velikého hrdinu Maarm pejeme zapomínajíce, že byl

z naší krve a krutým nepítelem Slovan uherských. Neupíráme mu
skvlých vlastností ducha, ale nebyl tvrcem, byl boiem a až do smrti

byl hrdinou pepjatosti a pozlátkové okázalosti, ale v tom práv Maai
pracují dávno ve velikém slohu a nalézají všude dosti pochopení.

V Praze, lU. dubna 18D4.
kn.



Rozhledy zahraniní.

RUSKO-NMECKÁ OBCHODNÍ SMLOUVA PIJATA - MIQUEL, MUŽ BUDOUCNOSTI — POMNÍK
VILÉMA I.— KOSCIELSKI SLOŽIL MANDÁT — KOLONIÁLN MINISTERSTVO VE FRANCII—
>NOVÝ DUCH« SPULLERV --- CRISPI, PARLAMENT A NÁROD ITALSKÝ — ANGLIE PO
ODCHODU GLADSTONOV — CO STOJÍ ANGLII VOLBY A VOJSKO — ZASTOUPENÍ MENŠIN
V BELGII — VŠEOBECNÉ VOLEBNÍ PRÁVO V NIZOZEMSKU — NORSKO A ŠVÉDSKO —
ILUSE O ODZBROJENÍ — RUSKO A FINSKO — PRMYSL A ŠKOLSTVÍ NA RUSI— PAPEŽ
A POLÁCI — MILANOVO HOSPODÁSTVÍ V SRBSKU — CENTRALISTA GAMAZO VE ŠPAN-

LÍCH NEMOŽNÝM.

Klid velikononí i v politice zstavil své stopy. Parlamenty vtšinou

zahálely, tím živjší byl ruch však v kruzích vládních nkterých stát, kde
celá ministerstva proudm politickým padla za ob.

V Nmecku, jako pravideln, zvítzila opt vle císaova: dležitá

obchodní smlouva s Ruskem v podstatných svých ástech pijata byla

znanou vtšinou 200 proti 146 hlasm. Již v komisi prošla 16 proti

12 hlasm a velkoprmyslník MoUer zvolen zpravodajem. Debata v plenu

nepostrádala politických moment, zejména o pomru trojspolku k Rusku.

Pi koneném hlasování položili votum své pro smlouvu svobodomyslní,

sociální demokraté, Welfové, Jihonmci, F'oláci, Elsasané, velká vtšina

národních liberál a ást stedu; proti všichni konservativci, antisemité,

vtšina stedu a nkolik národních liberál. Politika ochranáská utrpla
tedy rozhodnou porážku, kterou agrární konservativci severonmetí ze-

jména kancléi Caprivimu nezapomenou. Strana tato jest také píliš

mocná, aby Caprivi pres osobní píze císaovu a skutí-né štstí, jež

politiku nového kursu doprovází, mohl hnv její podceovati. Není to

ovšem již historická postava Bismarckova, jíž patiti bude budoucnost,

nová hvzda vychází a poíná kanclée zastiovati. Jest to bývalý vrchní

purkmistr frankfurtský a nynjší ministr pruských financí Miquel. Muž
dosti pružný, aby z pvodního pítele socialismu stal se ekonomickým
i politickým liberálem a nyní tajným podncovatelem agrárných konser-

vativc, muž dosti praktický, aby jakožto spoluzakladatel diskontní spo-

lenosti dal si vyplatiti za léta 1869 až 1873 pro svou osobu istého
zisku 1,338.730 marek, muž dosti energický, aby v posledních dnech

odsouditi dal antisemitské redaktory Placka a Schweinhagena pro osobní

urážky do Ironího a 9msíního vzení. A tak záhy snad nový kurs
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,'<3rsn \oienského a parlamentn neobratného Capriviho vystídán bude

nejnovjším kursem diplomaticky hladkého a parlamentn rafinovaného

Miquela. Ale i jinak byrokratická hladina pruská znan jest rozvlnna.

Tak berlínský policejní president a oteveny nepítel Capriviho, baron

Richthofen. hrozí odstoupením, a s druhé strany nemalou sensaci psobí
»Kladderadatschovo« obvinní vysokých úedník zahraniného úadu,
Holsteina a Kinderlin-Wáchtra z tajných intrik proti nkterým nmeckým
velevyslancm v cizin.

Abychom však vrátili se k celní smlouv rusko-nmecké, jest pijetí

její událostí dalekosáhlého významu politického i hospodáského. V prvním

smru poukázati staí k neobvyklé návštv carov u nmeckéko vy-

slance petrohradského Werdera a k stálým povstem o brzké schzce
obou císa na pd nmecké, co do úink hospodáských pipomí-
náme, že vletech I-ST až 1891, tedy ped celní válkou nmecko-ruskou
za platnosti nízkých cel obilných dovezeno bylo do Nmecka žita a pše-

nice úhrnem za 995 milion m., v tom jest však jediné Rusko za-

hrnuto 669 miliony m., tedy více než dvma tetinami!

Zajímavá debata rozpedla se v rozpotovém výboru íšského snmu
o vládní pedloze na povolení prozatímního nákladu 8 milion m. na

pomník císae Viléma I. v Berlín, jehož model pochybné ceny esthe-

tické zhotoviti musil socha Vilém Begas dle intencí a vlastních nákres
nynjšího císae. Sociální demokraté prohlásili ústy Beblovými svou zá-

sadnou oposici proti pomníku a svuu otevenou sympatii k republikánské

form vládní, a vtšina výboru povolila místo žádaných 8 jen 4 miliony.

Snad s tím souviselo brzké udlení orlího ádu vojenskému ministru

Bronsartu ze Schellendorfu, jenž se velmi horliv ujal svého asu proti

útokm socialistickým známého generála Kirchhoffa. Pomry v pruské

armád illustruje ostatn to, že pro známé hráské skandály v Hano-
veru celá ada dstojník byla hodnosti své zbavena.

Vdce polských poslanc v íšském snme nmeckém^ Koscielski, vzdal

se mandátu. Dvod vzí ve vnitním pomru jeho k vlastním soudru-

hm, jimž oportunistická až k servilnosti sahající politika tohoto sna-

živce. jemuž pro úsilné jeho podporování nmeckého námonictva dán
posmšný název >'námoního hulána«, šla pece píliš daleko.

Ve Francii otázka politiky koloniáln byla by málem zpsobila krisi

ministerskou. Známo, že v dobách minulých Francie patila mezi první íše
.koloniáln, dnes pedstižena jest daleko Anglií a dohonna Španlskem,
Portugalskem i Nizozemskem. Hlavní píina vzí asi v onom nešast-
|ném systému centralisaním, jenž jest základem vší ústavní politiky fran-

touzské, jakožto jeden z mylných axiómatu odkázaný velkou revolucí

Kdežto velká Britannie dopává svým velikým osadám bu úplnou samo-
statnost s vlastním zodpovdným ministerstvem, aneb aspo autonomní
parlament, jest správa osad francouzských úpln scentralisována, a zástup-

cové jich zasedají v parlament paížském. Ba dosavadní agenda kolo-

niálná roztídna byla dle sbor v rzných ministerstvech centrálných
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práv tak jako agenda kteréhokoliv departementu. Dle intencí vlády Pe-

rierovy mla nyní nastati náprava aspo v tom smru, že se zídí zvláštní

ministerstvo kolonií, v jehož rukou celá správa osadní se bude sbíhati,

což ovšem znamená v jednom ohledu ješt tužší centralisaci, jinak ale

docílí se aspo administrace s jednotného a vyššího hlediska. Návrh na-

razil však na neoekávaný odpor senátu. Teprve hrozba demisí a

a ústupek personální jmenováním senátora Boulangera ministrem no-

vého odboru odpor tento zlomily.

»Nový duch« SpuUerv, znaící sblížení republiky s církví lomcuje

nyní vnitním politickým životem Francie. Nesprávno by však bylo, hle-

dati dvody tohoto hnutí pouze v aktuálních pomrech politických.

Obrat od extremního materialismu a náboženského indiferentismu k sna-

žením ethicko-náboženským s pídechem mysticismu jest pvodu lite-

rárn kulturního a obráží se dnes v kulturních snahách všech národ.
Ve Francii ovšem, kde kulturní, literární a politické proudy picházejí

nejrychleji a nejsilnji k platnosti, jeví se obrat tento nejzetelnji. Za-

jímavo jest, že práv v tchto dnech majorita snmovny francouzské,

stojící pece na stanovisku extremn liberálním, schválila volbu pedního
pedstavitele tohoto hnutí Michala Voguéa a zrušila korupcí nabytý

mandát Ed. Blanca, syna milionového nájemce herny v Monte Carlo

;

jiný potšitelný úkaz jest nám konstatovati, že Spuller k podntu socia-

listy Jaursa pomýšlí vážn na to, penésti na francouzskou pdu dle-

žitou instituci anglickou spopularisování vdy universitní k prospchu
nejširších vrstev lidových. Zdá se, že pece zaíná zdravjší duch mravný

vanouti tímto velikým národem, o nmž ješt v tchto dnech Tolsto)

v rozmluv s ruským zpravodajem pronesl se takto bolestn skepticky

:

»Jest možno Francii pokládati za zdravou zemi, djí-li se tam takové vci,

jako Panama, jsou-li tam lidé ve vysokých funkcích sociálních schopni

spáchati pro zlato každý zloin? Jest to stav zdravý a normální? Pravím

tisíckrát: nikoliv !«

Výbor snmovny italské, jemuž odevzdány finanní plány Sonninovy,

není tak povolný, jak by si Crispi pál. Již volba Fortisova pedsedou
nebyla mu po chuti. Dokonce když pak výbor, místo aby pijal návrhy

vládní en bloc, dovolil si projeviti mínní odchylné, aby totiž 100 mi-

lionový deficit odstranil se tím, že pouze polovice hrazena býti má no-

vými danmi, jimiž mezi jiným zejména rentový kupon má zstati ne-

dotknut, kdežto druhá polovice aby odstranna byla úsporami, a to ze-

jména 2Umilionov'ými úsporami vojenskými, tu Crispi, u nhož ovšem

armáda jest noli me tangere, tajn pohrozil již rozpuštním frondující

snmovny. Nepochybujeme, že hrozba tato bude úinkovati, vždy zpsob,
jakým Crispi se snmovnou nakládá a jak málo mu ona imponuje, ilu-

struje charakteristicky okolnost, že v píin žádané plné moci diktá-

torské odepel ve výboru krátce každé vysvtlení. Ale i kdyby snmovna
v oposici setrvala a byla rozpuštna, dává politická korupce a sociální

bída vlašského národa málo záruky, že Crispi s novou snmovnou ne-

dosáhne všeho, co bude chtíti. Dobe praví paížský »Figaro« o dnešní
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snmovn italské, jež jeden den vydala vojenskému soudu svého lena
Felice Giuffridu pro povstání sicilské a druhý den oficieln kondolovala

synm KoŠutovým, že by spíše kondolovati mla svým volim, z nichž

každý platí prmrn ron na armádu 13 lir, na veejné práce lir

20 ct, na vyuování 1 liru 20 ct. (!) a na zemdlství 20 ct. (!) Skvlá
velmocenská politika na venek a mravní i materiální úpadek uvnit v ho-

spodáství státním, obecním i soukromém. ímský purkmistr kníže Ru-

spoli hrozil v tchto dnech komunálním bankrotem, ponvadž se stát

na dále zdráhá uhrazovati ímský deficit obecní 1
' ^ milionu lir. ím,

ve vku antickém sted svta politického, ve vku stedním sted svta
duchovního, klesl dnes na zadlužené hlavní msto zadluženého krá-

lovství !

*

V Anglii odchod »velikého starého muže« zstavil jakési prázdno.

Lord Rosebery bude míti tžší úkol pi provádní Gladstonovy pozsta-

losti, nežli snad oekával. Nevyízené otázky, zejména irská a lordská

jsou píliš palivý a zasahují píliš hluboko do základního ústrojí celé

íše, než aby nevyžadovaly muže mohutných sil a schopností. Rosebery

ovšem spchal, aby v Edinburghu prohlásil, že v politice Gladstonov
hodlá pokraovati, avšak nalézá i ve vlastní stran dosti nevících. Tak
radikáln demokratické kídlo s Labouchrem v ele použilo okamžité

situace ve snmovn a prosadilo svj dodatek k adresní odpovdi, v nmž
královna se vyzývá, aby dále netrpla, by o zálíonech rozhodovati mli
i ti, kdo vlí národa k tomu nebyli povoláni. Toto píkré a demonstra-

tivní vystoupení proti horní snmovn nemohla ovšem vláda akcepto-

vati a tak k velil<.ému potšení konservativc a unionist musila urov-

návati první domácí mrzutost. Vdce unionist lord Chamberlain oteven
prohlásil, že skládá v Roseberyho veliké nadje a spekuluje zejména na

výsledek píštích všeobecných voleb. Dosavadní volby doplovací však

nedokazují, že by národ anglický politiku Gladstonovu opouštl. Jak do-

padnou volby všeobecné, nelze ovšem pedvídati, nebo pi nich hrají

dležitou úlohu i makavjší initelé, než jsou tužby a idey politické. Aspo
modrá kniha vypoítává, že anglické volby roku 1892 stály 960.000 lib. št.

Jsou v tom ovšem zahrnuty i správní náklady volební, jež jinde nese stát,

nicmén jest tento plutokratiký ráz voleb v zemi tak svobodné a poli-

ticky zralé zarážející.

Vojenský rozpoet anglický, jehož dobrá polovice pipadá ovšem na
námonictvo, iní na rok 1894—95 18,081,000 liber šterl. naproti

17,802.900 lib. št. roku minulého.

*

Belgie jest malý ale zajímavý státeek. Jest teprve málo pes pl
století starý a vznik svj dkuje revoluci, ale ku podivu nebyla to státo-

tvorná myšlénka národnostní, jež ho stvoila. Naopak dv nepátelská
plemena Valoni a Vlámové tvoí jeho obyvatelstvo. Je-li však politický

rozvoj jeho z pirozených dvod bezvýznamný, jest tím intensivnjší a

dležitjší rozvoj jeho hospodáský. V zemdlském, prmyslném a komu-
nikaním ohledu stojí Belgie na prvním míst mezi státy evropskými.
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Proto též otázka sociální v tomto pelidnném státeku došla svého nej-

vtšího praktického rozpjetí, politika belgická nepohybuje se na pd ná-

rodnostní, nýbrž sociálné. S tím souvisí, že zde nejdíve uzrávají prak-

tické pokusy o rozešení nejtžších problém sociáln politických, jako

jest na píklad reforma ústavního práva volebního. Tžké a celým stá-

tem otásající boje pedcházely, než se odhodlala konservativní vláda

Beernaertova pistoupiti k všeobecnému právu hlasovacímu. Toto vše-

obecné právo volební inilo ovšem znané koncese systému inteligen-

nímu multiplikujíc hlasy volební dle stupn inteligence voliovy. Zvlášt

zajímavým byl však pokus Beernaertv pivésti k platnosti princip po-

mrného zastoupení pi listinných volbách belgických tím zpsobem, že

pi volb 2 poslanc má patiti 1 minorit, soustedí-li na sebe aspo

Y, hlas, pi volb o aspo '3 hlas, pi volb 4 až (í aspo '/^ hlas,

pi volb 7 až 12 aspo '/.^ hlas, pi volb více než l2 poslanc
aspo '/g hlas. Zcela nová byla také volba náhradník poslaneckých,

jakož i nucená povinnost úastniti se volby pod pokutami majetko-

vými. Koahcí klerikál pod Woestem a liberál návrh padl. Beernaert

s ministrem Lejeunem, jemuž Belgie dkuje mnohou reformu sociáln-

politickou, odstoupili a de Burlet sestavil ministerstvo nové, avšak oprava

volební zstala v Belgii jako v mnohém jiném stát palivou otázkou

otevenou, k jejímuž ešení každá vláda bezokladn musí pikroiti.

Také v sousedním Nizozemsku zavedení všeobecného hlasovacího

práva nalézá se na denním poádku. Vládní pedloha ministerstva Ta-

ková ve smru tom podaná byla sice pijatým dodatkem de Meiyiero-

vým doasn zmaena, avšak v záptí následovalo rozpuštní snmovny,
nebo sama regentka jest všeobecnému právu volebnímu naklonna.

Také malé Norsko, jež v literárním smru dležitjší hraje úlohu,

než nkterá velmoc, skytá zajímavou podívanou. Jsouc speženo se Švéd-

skem, národnostn, kulturn i hospodásky naprosto od nho se lišícím,

v úzkou unii personální, usilovn domáhá se samostatnosti zejména

co do diplomatického zastoupení v cizin. Král Oskar, jehož srdce ná-

leží ovšem Švédsku, odpírá vyhovti, proto radikální majorita norského

storthingu odhlasovala ()2 proti 4 9 hlasm ministerstvu Stangovu pe-
chod k dennímu poádku o návrhu na odpov k trnní ei, prohlá-

sila permanenci zasedání svého do konce ervna a Škrtla apanáži ko-

runního prince švédského až do té doby, dokud neodvolá veejn ne-

opatrný svj výrok, »že by malá vojenská procházka Norskem pivedla

storthing k rozumu. « Napjaté tyto domácí pomry obou skandinávských

:íší nabývají však širšího významu oddaností Švédska k politice troj-"

spolkové a naproti tomu zejmou sympatií Norska k Rusku. Sympatie

ta dokonce má nabýti i konkrétní formy odstoupením ásti území nor-

ského pi Bílém moi sousednímu carstvu, pro než má strategickou

dležitost.

Z píbuzného Dánska rozletla se po svt zpráva o projevu krále

Kristiána pro všeobecné odzbrojení a vný mír. Také papež Lev XIII.
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s vroucností u nho obvyklou se vyslovil, »že nic není pilnjšího a nut-

njšího, než bojovati proti válce, a vše, co ve smru tom se podnikne,

nutno považovati za veliký závazek dlužný nejen myšlénce kesanské,

nýbrž i blahu veejnému.* Bohužel, že král dánský nedlá evropskou

politiku — a ímské papežstvo na druhé stran samo nezeklo se dosud

svtského panství.

Ruch politický ve veleíši ruské lze stopovati mnohem nesnadnji,

než v parlamentních státech západní Evropy. Kdežto v tchto každá d-
ležitjší akce státní probhne díve ulicí parlamentních výbor a žurna-

listiky, lze zde konstatovati pravideln teprve hotová fakta.

Skoncování obchodní smlouvy s Nmeckem pijato bylo od ruské

publicistiky se zadostiuinním. Smlouva prospje nejen agrárním zájmm
ruským, ale bude míti zajisté dsledky politické. Pokud dsledky ty sm-
ují k upevnní míru evropského, lze se jimi zajisté tšiti. Jest nepo-

chybno, že protiválené hnutí zasahá stále hloubji v pesvdení moder-

ních kulturních národ. Tak i adresa ruských dam ve prospch míru,

poslaná paní Adamové, vydavatelce nejtenjší revue svtové, do Paíže,

teba byla jen ceny akademické, jest symptomatickou. Jinak ale Rusko vá-

lenou svou hotovostí i na dále hodlá Evrop imponovati. Zajímavý jest

zejména zámr jeho, spojiti strategickou železnicí moe Baltické s moem
Bílým a uiniti tím Finsko schopnjším obrany proti nepátelské námoní
invasi. Jest toho tím více potebí, že tato vysoce cennou autonomií ob-

daená provincie tajn sympatisuje s kulturn píbuzným Švédskem. Na
tom nieho nemní ani oficielní slavnost odhalení pomníku cara Alex-

andra II., jež se má píští msíc konati v Helsingforáu.

Zajímavý jest vzrst ruského velkoprmyslu. V roce 188G bylo

v celém evropském Rusku 19.749 továren, v nichž vyrobeno zboží za

999,529.000 rubl a v nichž pracovalo 734.971 dlník,' roku 1890 stoupl

poet továren na 20.391 s vyrobeným zbožím v cen 1.207,498.000

rubl a s_.828.450 dlníky. Pi tom však pomry dlnické na Rusi ne

valn jsou utšené. V továrním obvod moskevském jest na p. 109 to-

váren s 28.805 dlníky, jichž prmrná msíní mzda iní u muž
13*75 rubl a u žen 10'27 rubl, akoli pracovní doba trvá prmrn
284-6 hodin.

Pro rok 1895 projektována jest v Moskv sibiská výstava a pro rok

1896 všeruská výstava v Nižním Novgorod, jež má obsahovati 19

skupin a jejíž rozpoet pesahuje 4 miliony rubl.

Elementární vzdlání na Rusi, jak známo, ješt znan pokulhává.

Roku 1880 bylo v Rusku mimo království polské a provincie baltské

18.028 obecných škol. Tyto navštvovalo dtí 894.805 a sice 756.152

hoch a 138.653 dvat, což znamená pi všem obyvatelstvu až do 14 let

12-9"/„ hoch a 2-2% dvat (1)

Pi odsské universit zízena býti má scházející dosud fakulta

lékaská.

Ruští i ostatní Poláci rovnž jako ruská publicistika se smíšenými

pocity pijali novou encykliku papežskou k polským biskupm. Státnický
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tento projev, redigovaný kardinálem Ledochowskym, jest mistrným kusem
papežské diplomacie tam, kde dotýká se otázek politických. Pi choulo-

stivém pomru otázky polské k dnešní politice mezinárodní je to ovšem
pirozeno

Na Balkán upoutána nyní trvale pozornost k Srbsku, kde se Milanovi

patrn opt tak zalíbilo, že na nedohlednou dobu nehodlá oloupiti mi-

lovaný svj národ o vzácnou svou pítomnost. Provedl novou komedii,

dav biskupskou synodou blehradskou rozvod svého manželství v r. 1888
Theodosiem vyený, opt prohlásiti neplatným. U lidí jistého druhu

ovšem nejposvátnjší svazky nejsou le tržebnými kontrakty kdykoliv zru-

šitelnými. Ministerstvo Simiovo nekonalo dostaten svou povinnost.

Dalo sice zatknouti agrárného agitátora radikálního Ranka Tajšie, avšak

oné energie, které od nho Milan požadoval, postrádalo. Dokonce když

pak Simi veejn se vyjádil, že nikoliv Milana, nýbrž jedin Alexandra

považuje za svého krále a pána, byl nucen demisionovati, k emuž se

nalezla píležitost ukradením kompromitujícího dopisu finanního ministra

Mijatovie petrohradskému bankéi Hoskierovi. Simi nahrazen Nikola-

jeviem, snaživou stvrou Milanovou, jenž bez skrupulí Simiových nyní

s radikály ízn zatoí.

Centralistická finaní politika ve Španlích ministru Gamazovi zle

se vyplatila. Tuhému odporu fueristickému bylo nuceno celé ministerstvo

Sagastovo ustoupiti. Za podpory republikánské frakce Castellarovy opt
sice rekonstruováno — avšak bez Gamaza. Centralismus ve státech hi-

storicky, hospodásky i národnostn rznotvárných jest vždy nebezpeným
experimentem.

Výprava vojenská do Marokka setkala se s pomrným úspchem,
ale v Andalusii hlad a bída decimuje obyvatelsvo.

V Praze, 10. dubna 1894. ^



Rozhledy sociální.

vídensky sjezd sociální demokracie — BRATRSKÉ POKLADNY — KONSUMNI
SPOLKY — MEZINÁRODNÍ KONGRES NA OCHRANU DLNICTVA — ZDRAVOTNICTVÍ HOR-
NÍK A HUTNÍK — TEXTILNÍ DLNICTVO ANGLICKÉ — SHROMÁŽDNÍ UEDNÍK —

DESÁTÝ KONGRES DLNICKÝ V BELGII.

O velikonocích zahájen byl ve Vídni sjezd rakouské sociální demo-

kracie a rokoval celý týden. Ukázalo se, že rakouská sociální demokracie

není revoluní, jak se namnoze tvrdilo. Není pochyby, že je to pirozený

následek hlubší a soustavnjší organisace. Organisací pibývá práce, práce

vyžaduje pemýšlení a úvahy, úvahou pak dospívá se ku klidnjšímu

mení sil a k volb pimených prostedk. Také pítomnost parlamen-

tárních vdc sociální demokracie psobila na úastníky pes to, že

Bebel bránil se domnnce, jakoby nebyl pišel dlat brzdae.

Dále osvdila se na sjezdu váha delegát eskoslovenské strany

sociáln demokratické, jež se byla o vánocích konstituovala v Budjo-
vicích. eští zástupcové, vedení Steinerem, mužn si vedli, a nelze jim

po stránce národnostní nieho vytýkati.

Meritorní výsledek sjezdu jsou umírnná, možno íci »oportuní«

usnesení, z nichž vidno, jak sociální demokracie racioneln pracuje

s konkrétními pomry. Hlavním požadavkem prohlášeno rovné všeobecné

hlasovací právo, k nmuž hodlá se pracovati agitací, organisací a po

pípad stávkami. Druhým požadavkem jestosmihodinná doba pracovní;

aby se jí dosáhlo, usneseno užívati stávek odboru za odborem. Nejprve

chce se o osmihodinný pracovní den zasaditi hornictvo. Další poadí
odbor urí komise odborová, organisace politická a vedení strany.

Rakouská vláda bude vyzvána, aby dala iniciativu k vyjednávání s ostat-

ními státy k mezinárodnímu zákonnému stanovení osmihodinné pracovní

doby. Generální stávka jako poslední prostedek boje prohlášena za

daných pomr za nemožnou. Protestováno proti výjimenému stavu

v Praze a na radu Adlerovu usneseno, neobeslati letního sjezdu na

ochranu dlnickou v Curychu Delegát dr. Verkauf navrhoval vylouení
nemocenského a úrazového pojišování z bratrských pokladen a spojení

všech rakouských pokladen bratrských v jedinou centrální kasu íšskou (?).

Týž delegát stžoval si do tuhého odporu kapitalismu a vlivu jeho na
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parlament a vládu v záležitosti pokladen bratrských, naež sjezd vyzval

horníky k agitaci pro reformu pokladen bratrských.

Píštímu sjezdu, jenž prý svolán bude do nkterého hlavního msta
mimo Víde, má se pedložiti revidovaný program strany.

Ve stížnostech do bratrských pokladen ml delegát Verkauf mnoho
pravdy, a jest as, aby u píležitosti návrhu poslanc Kounice a Schv^^arze

(na spojení bratrských pokladen dle korunních zemí) hnulo se jednou

zásadn touto otázkou, jež naše dlnictvo nemálo roztrpuje. Opatili

jsme si stanovy jedné z nejstarších a nejsilnjších bratrských pokladen,

a podivili jsme se duchu, smru a píK.rosti nkterých ustanovení

nových stanov, jež správa pokladny té navrhuje. Po 451eté práci

navrhuje se dlníku roní provise 70 až 100 zlatých (díve vyplácela

pokladna jen 50 zl. ron) a 50 zl. pro ženské leny pokladny. Dlník
mže se pojistiti na víc, ale ne výše než na 200 zl, muž a na 100 zl.

žena, Je-li dlník z práce propuštn (?) anebo vystoupil-li dobrovoln
ze závodu, nemá nároku na reservní fond, jenž slouží trvalému za-

bezpeení provisí, krytí zálohy prémiové atd. Tím jest ovšem dlník
poután k podniku a eventueln k nevýhodné mzd. Uložení jmní bra-

trské kasy dje se dle ustanovení o penzích sirotích (dle § 230 ob z.)

vkladem do veejných kas anebo soukromníkm na hypotheky — na
domy do polovice, na pozemky do dvou tetin skutené ceny. Avšak za

správnost a vymení skutené ceny nebývá záruky, a zkušenost uí
o smutných pípadech pozornosti v ukládání penz bratrských pokladen.

Pedstavenstvo (ást z dlnictva volená) nebývá dost samostatné, jsouc

vždy vydáno pízni a nepízni podnikatele neb Jeho zízenc. Mimo to

stanoví si majitel závodu sám jednostrann pedsedu a námstka. Tento
pedseda rozhoduje pi rovnosti hlas, která pro nedostatek odvážnosti

dlnických zástupc je nejastjší. Týž mže zastaviti usnesení, myslí-li,

že se píí zákonu nebo stanovám, anebo že škodí pokladn. (!) P-
vodním a hodnovrným jest nmecké znní stanov, jež je ve všech po-

chybných pípadech rozhodným, jemuž však eský dlník nerozumí.

To jest jen ukázka etných nesprávností, jež nejsou zjevem ojedi-

nlým, ale všeobecným, jak jindy ješt ukážeme.

Ve Francii a kngln yzv\xsldL]\Jtonsumní spolky. Dnem 1, ledna 1894
mla Francie 1089 konsumních spolk se 400.000 leny. Jen v Paíži

bylo 48 spolk. Francie chystá mimo to zákon pro podporu spolk
kooperativních, ímž i spolkm konsumním má býti pomoženo. Ješt

etnjší a silnjší jsou konsumní spolky v Anglii, kde bylo posledn
1655 spolk s 1,240.000 leny. Za to zstávají tyto organisace pozadu

v Nmecku a ješt více u nás, kde poet len nedosahuje ani 100.000.

Stedoevropská sociální demokracie spolkm tmto nepeje. Již Lassalle

psal proti nim, ponvadž prý dle železného zákona o mzd existence

spolk tch povede ke snížení mzdy, umožujíc zlacinní poteb životních

a hospodáských. Avšak obava Lassallova se nesplnila. Associace kon-

sumní nepoškozuje mzdu a dobe slouží, ana z dobrých pramen dobré

zboží a také lacinjší opatuje, zajišujíc i pebytky, jež vynaložiti možno
na zakládání pomcek vzdlávacích.
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V Curychu konán bude v srpnu mezinárodní kongres na ochranu

dlnictva, na nmž bude rokováno o nedélním klidu, práci détí a jinoch,

práci žen a dosplých muž a o prostedcích k ochran dlnictva. Sjezd

chce ve všech státech zahájiti hnutí na ochranu dlník a pobídnouti

vlády k mezinárodnímu dorozumní o zásadní reformy pro zkrácení doby

pracovní, pro zákaz nedlní práce a ochranu dlnictva v každém smru.
Sjezd chce rokovati bez ohledu na politické a náboženské rozdíly. Nic-

mén se poslanci nmecké sociální demokracie a po nich i sjezd vídeský

usnesli, kongres neobeslati, ježto prý stanovisko sociální demokracie

jest jasno.

K ochran zdraví a bezpenosti horních a hutních dlník v Sasku

usnesl se saský snm dne 5. bezna vyzvati vládu, aby revise závod
konána byla náhle a bez opovdi, aby zavedeno bylo nucené koupání

v horních a hutních závodech, aby v dílnách s vyšší teplotou než 28" C.

pipuštna byla práce jen Ghodinná, a aby v dolech, kde se pracuje

v mokru, dodal podnikatel na svj náklad dlníkm nepromokavý oblek.

Textilní délnictvo anglické svolává na ervenec do Manchestru mezi-

národní sjezd všeho textilního dlnictva Evropy a Ameriky k rokování

o dob pracovní, otázce mzdy, o práci dtí. Na sjezdu hodlá se založiti

mezinárodní odborový spolek dlník textilních. Všechny útraty kongresu

hradí dlnictvo anglické.

Pozoruhodnou událostí bylo vídeské veejné shromáždní uedník
ze dne 9. dubna. Dlnická mládež rokovala zde o dnešním hospodáském
ádu, radila se o úelné organisaci k dobývání rovnosti a svobody a

volala po ochran proti vykoisování a týrání za vlá.dy kapitalistického

liberalismu. Rozumí se, že vídeská žurnalistika poznává v tch lidech

nebezpené socialisty, nebo hoši mli široké klobouky a rudé kravaty,

a jeden z nich dokonce citoval nmecké vdecké socialisty. Mládež obírá

se již otázkami svého stavu, a to pekvapuje ty, kdo by si radji páli,

aby se tup vnovala neestem a mravnímu divoení. Shromáždní ví-

deských uedník dokazuje, jak dlnictvo chápe dležitost své výchovy.

V Quaregnonu konán dne 27. a 28. bezna desátý výroní kongres

belgické strany dlnické. 350 delegát zastupovalo 22U skupin. Jednalo

se zejména o to, má- li se pi íjnových volbách dlnictvo spojiti s radi-

kály proti konservativcm, i má-li vystoupiti samostatn. Vander^elde

mluvil proti veškerému spojování se s obanskými stranami, dokládaje,

že prý hnutí socialistické musí aspo v cílech zachovati ráz revoluní,

když není revoluním ve volb prostedk. Však Vandervelde byl pe-
hlasován, a pipuštno, aby socialisté pi volbách postupovali s radikály,

kteí prý jim stojí blíže než radikálové ve Francii a pokrokái v N-
mecku. Kongres prohlásil, že dlnická strana jest stranou stavovskou

a že vchází ve spojení s ostatními associacemi jen tehda, když program
její zstává zachován. V. Ch.



Liberalism proti liberalismu.

(Dopis z vídeského parlamentu.)

Krátká, pevelmi krátká byla sláva moderních liberálních theorií národo-

hospodáských. Národohospodáští liberálové chtli odsouditi státní

moc pouze k výkonm ist policejním, zavrhovali každé pímé nebo ne-

pímé zasahování její do prmyslové výroby a svobody obchodní, a ze-

jména nejvtší nevli jevili k tomu, aby mla státní moc jakýkoli vliv

na smlouvy mezdní i perhoreskovali všechna ochranná opatení v zájmu
vykoisovaných vi koistícím. Svoboda úmluv a co možná volná

konkurence byly jedinými léky, kterými se mla hojiti sociální bída

a odstraniti všecky nesrovnalosti, vznikající nerovným rozdlením dchod.
Nemže se pak lépe manifestovati úplné a dokonalé fiasko tchto

náhled v každém smru, jako práv se to stalo nyní, kdy konen
liberální levice domohla se v rad koruny rozhodujícího hlasu a kdy

zrovna má v rukou dva hospodásky nejdležitjší odbory : obchodu a

financí. Práv zástupci levice byli pinuceni vytknouti státu zcela tmto
theoriím opaný pracovní program, dohnáni k tomu váhou zkušeností,

kterým arci chabé doktrináské náhledy musily ustupovati. Minulé a snad

i budoucí zasedání íšské rady podají toho patrné a nepochybné doklady.

Pedevším nový ministr obchodu zahájil ilejší železniní akci po-

státíiovací, která za posledních let vlády TaafFovy njak znan utuchla.

Nemén než asi 3000 km starých a nových drah nový ministr obchodu
chce uvésti ve vlastnictví neb aspo ve správu státní. Tím soukromému
kapitálu a podnikání ubírá se velmi znané pole a pidluje se státu

rozsáhlý monopol železniní, nebo až bude program železniní hr. Wurm-
branda proveden, budou více než dv tetiny železniních tratí našich

v rukou státu. Co nejdíve pejde ve vlastnictví státu eská dráha zá-

padní, zrovna tak na úet (avšak nikoli jako vlastnictví) státu se bude

oJ letošního roku spravovati dráha Lvovsko-ernovicko-Jasská, pokud

probíhá územím našeho státu. Po té hodlá ministr zakoupiti rozsáhlé

trat dráhy severozápadní a eské severní dráhy. Vedle toho bude stát

pispívati na stavbu drah lokálních a stane se také aspo jich spolu-

vlastníkem, tím ž« upíše ást kmenového kapitálu. Levice hr. Wurm-
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brandem zapela i jiné své tradice, dosud za nerozborné a nezvratné

od ní pokládané; nový ministr obchodu uznal rozhodn aspo v zásad
oprávnnost snah decentralisaních v politice železniní. — Mimochodem
pi zmínce o železnicích jen ješt podotýkáme, že v novém dopravním

reglementu železniním, který je platný od 1. ledna 1893, shledáno bylo

od obchodnictva i zástupc drah tolik závad, že nemén nežli asi v 50
bodech navrhují se opravy, z nichž vtšina se asi podle všeho pr( vede.

Celkem však opravy závad tch nebudou míti vlivu na celou konstrukci

povoznické smlouvy železniní.

Dalším dokladem nedržitelnosti zásad liberálních jsou osnovy nových

zákon, a to z oboru tém všech dležitjších ministerstev. Staí tu po-

ukázati jen na pedlohu o dchodových statcích, o nucených spoleenstvech

zemdlských, o obchodu podomovním, o obchodech na splátky, o statistice

dlnictva. K tomu smují také dotazy a ankety o zpsobilosti živno-

stenské, píznivé odpovdi vládní na petice v píin nuceného pojišo-

vání pensí pro úednictvo soukromé atd. Všechno to bude dkladným
zasáhnutím jak do výroby tak i do svobody soukromých úmluv, kterého

se liberálové toHk vždy dsili, ke kterému pak nyní musí propjovati

nejen ruky pomocné, nýbrž zárove i k tomu dáti svou firmu a své

muže, aby to provádli.

Ale proto neiní tak liberálové vždy peochotn. Proti nuceným
spoleenstvm zemdlským a dchodovým statkm ohlašují již kížové

tažení, a v tom jim Poláci staten pizvukují; když jednalo se o zákonu

v píin obchodil splátkových, byli od ostatních stran pehlasováni. Tu
ozvalo se jich liberální pesvdení, zrovna však trochu v nepravý as.

i Obchody splátkové lze skoro šmahem nazvati obchody lichváskými,

•aspo podle dosavadní praxe skoro všechny tím byly. Roních úrok
ilO, 15, až nkdy také 307o ^ více žádati bylo pi nejsolidnjších z nich

zcela vcí obvyklou; zdali takové zjednávání poteb pro obecenstvo

chudší, které prý nemže si vc koupiti za hotové, bylo blahodárné,

o tom nech mluví uvedená nahoe procenta. K tomu .pistupovaly ješt

konvencionální pokuty, když ubohý odbratel nemohl splátkám povinným
v as dostáti. Je patrno, že mnozí obchodníci budou trochu zkráceni,

když nový zákon vejde v platnost, ale zdali zisk, který jim takto ujde,

byl opravdu morální? Pi tom ješt zákon nezamezuje nikterak braní

vysokých procent, jen nejkiklavjší kivdy snaží se zasáhnouti trestající

rukou spravedlnosti. A pece tolik pokiku ! Namáhají se interesovaní

pedlohu ve snmovn poslanecké pijatou zmaiti neb aspo zcela bez-

významnou uiniti ve snmovn panské. Stejný odpor chystá se pedloze
i o obchodu podomovním. A si je mínní o hausirnících jakékoli, tolik je

ijisto, že emeslo to živilo velmi mnoho darmochleb, kteí zejména po-

ádáním her (na zpsob íselné loterie) tžili z nerozumu obecenstva.

Tomuto zloádu zejména by se mla a zajisté i mohla uiniti pítrž.

Jinak arci pedloze zákona se mohou snad právem vyítati nkterá drako-

nická ustanovení.

V odboru financí nemnoho nového. Tam pevzato bylo bohaté staré

ddictví Steinbachovo, které vyjednati bude úlohou dosti dlouhé doby.

Teba tu jen jednotlivých bod se dotknouti: nápravy mny, opravy

NAŠE DOBA I., 7. 85
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berní, udržení rozpotové rovnováhy. Také tu musí liberálové pichystati

se k mnohým ústupkm, jestliže jen to s berními reformami nový ministr

financí bude mysliti do opravdy, jak to dosud svými ústy hlásá. Bude

teba odhodlati se k velmi písným ustanovením o správném piznání

dchod; svého asu liberálové zatajování dchod od bohá pokládali

také za požadavek osobní svobody, a pedpisy, které by dovedly k pi-

znání pimti, prohlašovali za drzé porušování této svobody (teba v té

píin poukázati jen na jednání o berní oprav Depretisov v letech

sedmdesátých). Také zde se jim vyskytne tvrdý oíšek decentralisace

a samosprávy; zemská hospodáství právem budou reklamovati ást
pímých daní pro úely zemské; oprávnnosti toho nemohl neuznati ani

nový ministr financí, jenom že toho mnoho v té píin neslíbil.

Rozpotový výbor letos jevil náramnou chu vaditi do rozpotu

píjmy státní vtšími obnosy, nežli navrhováno bylo vládou. Je pravda,

že skutené dchody státní nyní jsou znan vtší, nežli na n dosud

rozpotené obnosy, ale právem se poukazuje, že i vydání státní, hlavn
mimoádná a nepedvídaná stále rostou, a že také ministr vojenství

s požadavky stále novými a pi tom znanými je vždy ochoten se vy-

tasiti. Vi tomu by trochu pessimismu pi budgetování arci neškodilo.

Také na své sousedy, arci teprve po píklad nmeckém, dovedeme

^se nyní dívati jinak, nežli to bylo zvykem dosud. Pan kanclé Caprivi

jmusil nám naped ukázati, jak se dlají obchodní smlouvy. Pokud zuila

i
celní válka mezi Ruskem a Nmeckem, stále nebylo možno docíliti shody

v obchodních úmluvách Rakouska-Uherska s Ruskem
;

jakmile však

v Berlín uznali za dobré povoliti a otevíti ruskému obilí své hranice,

hned také my dovedli jsme asi v týdnu ujednati s Ruskem aspo takové

obchodní provisorium, které našemu prmyslu poskytuje podobných výhod

jako nmeckému. Pjde-li Nmecko všude tak statn a šastn v ped,

a budemeli je vždy takto dobe napodobovati, dokáme se i v naší íši

ješt mnohého pokroku. P. L.



úvahy a kritiky.

Fr. Táborský: Melodie. Salonní bibliotéka . 58. V Praze 1893.

Do knížky o 138 stranách básník vetkal sms dojm, cit, nálad

a úvah vzniklých z rznýxh podnt a z rzných míst. V oddíle I. se-

brány dojmy z astjšího pobytu v krajinách domácích; písn II. oddílu

nazvali bychom po Nerudovi »kosmickými« ; III. oddíl je výsledkem z cesty

v krajinách pobaltických ; ve IV. jako epilogu obrací se zase k našim po-

mrm domácím.

Ve sbírku zahrnuty práce nejrznjších dob básníkova tvoení. Ta
okolnost vykládá nám, pro asto vedle sebe nacházíme básn tak ne-

stejné ceny básnické. Zejména nápadný je rozdíl mezi pracemi oddílu

I. a II. V prvním asto píliš zjevn proráží snaha, se kterou básník

shání se, aby zachytil kus života. Vizme na p, báse »Pod lesem«

:

básník tu seskupil na urité místo adu jednotlivých zjev, jak je mohl
jen za rzných dob vypozorovat; souasn na p. kvetoucí strom vedle

nažaté trávy. V to piplétají se asto mnohé podrobnosti, které mají již

svou tradici. Básník na p. rád protkává motivem milostným idyllicky

zbarveným všední práci ; nebo až píliš asto obírá se kontrastem mezi

pírodou a umlým výtvorem. Ale vše to vyniká ze snahy jeho, podat

život urité vrstvy co možná nejširší se všemi poetickými stránkami

i všedními výjevy a v život rodinném, a spoleenském.

Táborský erpá látku ke svým básním hlavn z lidu. Ale v tomto

lidu nedovede vidti jen samé nevyrovnané dobré vlastnosti, na nichž

poád ješt tak mnozí nechtjí dopustiti stínu.

Básník zasahuje v život pítomný a skutený. Vedle motivu nejpoeti-

tjšího zachycuje v nejbhžším okolí jeho hned zase stránku drsnou,

hrubou. Pedmtu takovému pizpsobuje pak i svou mluvu básnickou.

(»Dv idylly«.)

Zcela jiným rázem vyznaují se básn lí. oddílu. Básník stojí tu na
zemi uprosted všehomíra. Zde proniká okamžitá nálada nebo tilosoíická

reflexe jednotnji. asto vidti chvat, s jakým básník kreslí vnjší úkazy,

aby v pedmtném podrobném líení pírody neutopil svou náladu. Je

to nco podobného krajináským obrazm Chittusiho, Nejde mu o to,

36*
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aby nám podal vrn každou jednotlivou travinu, jednotlivý lístek na
stromu, jako inila asto starší škola krajináská, nýbrž aby vnjší pí-
rodou nakreslil dojem, svou kosmickou myšlénku, a je to v hlubokém
pozadí modré oblohy s plujícími mráky, a teba v tichém rybníku neb
napolo požatém poli. V takové nálad vzniklé z velikého celku zajisté

nikomu nepipadne, aby vnoval svou pozornost drobným pedmtm
jednotlivým. To je potom zase zcela jiný pochod duševní.

Jen tu i tam pimíšena rušiv jistá tíse quasi pessimistická, která

vždy u Táborského psobí jako nco cizího, nederoucího se z vlastního

nitra. Základním znakem jeho bytosti je zajisté neobinezená záliba, a je

to v pírod nebo v díle umleckém. Ve svt postehne spíše kvetoucí

luh nežli hitov hnilobou išící.

Jádrem celé sbírky Táborský chtl uiniti oddíl III. Básnický cesto •

pis. Myšlénka svou invencí ne práv originální. Pvodnosti mže jí básník

dodat svým pojímáním cizí zem i lidu. Básníkovi bylo tenkráte cílem

Pomoí. Kraje to, které na lovka tak vele po slovansku cítícího p-
sobí zvláštní pitažlivostí; v našem básníkovi vyvolaly ji i známé vý-

tvory Kollárovy.

»Vždy cítil jsem, že k Baltu cos mne pudí,

jakási báj, jež slita z lásky, ho^ . . .

Co básník pedeslal »Cestou k mori«, (I. a II.), je jen satirické spra-

cování vistálených názor o zízení a rázu Nmecka, pi nichž pirozen
vrací se asto k našim pomrm domácím. Vlastní dojmy básníkovy po-

ínají se teprve na pobeží moském. U cíle svého pedevším oddává

se nepoznanému dosud dojmu z nekoneného moe. Velebnému tomu

živlu tolikrát již opvovanému dovede pidati aspo nkolik nových

rys. V lecems pináší i samostatné pojímání. Tento nádherný zjev

o sob, jeho síla a nekonenost neupoutává na sebe výhradn básníkovu

duši. Pi nadšeném obdivu nového pro úkazu pece ponechává si ote-

vené oko pro lidský život kolem nho — život se svými duševními po-

tebami vezdejšími i s vyššími snahami a touhami. Vedle dojm z mo-
hutné pírody chce poznat zde i lidi s jejich cítním a myšlením, chce

zachytit kus neznámého kraje s živou stafáží, a celku pak dodává hlub-

šího produševnní a vlastního názoru. Odtud ty rzné motivy. lovka
pivádí i ve srovnání s moem, a nachází i u nho nco nesmírného,

velikého. ím pevyšuje i tento nekonený živel.

V krajích tchto ozvaly se však i básníkovy reminiscence' archaeolo-

gické, vycítné ped tím jen z knih. Živji vmyslil se v titanský svt se-

verských bájí a v prbh smutných historií slovanských. O em díve

tkav jen dumal, pro to zde nalézá podklad a pozadí, tomu nyní pi-

náší zde pravý život a pochopení. Výsledek ten uložil ve dvou básních

rázu epického »Geirrodh a Svjatogor«, v níž zobrazena trefn chvastavá

vypínavost germánská a nekonená Širokost, ale též síla slovanská, a

v »Rhapsodii«. V nich zachytil formu epických básní slovanských se všemi

podrobnostmi a odstíny ; se svými digressemi a drobnými zkušenostmi

skuteného života, jako s jejich nehorázným pepínáním.
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Nerozlunou souástí myšlení a cítní básníkova je jeho vlastenectví.

Pomry své vlasti obírá se doma i v cizin. Píinu našeho zuboženého

stavu nehledá jen u násilných utiskovatel našich, nýbrž vidí vinu i v nás,

v sobectví, chabosti a zbablosti naší. Proto volá pedevším po pímých
hlavách. Tu básníkovi hlavn pomáhá jeho satira.

Satira je v poesii Táborského nejsvéráznjší stránka. Tou je nej-

více individuální a nejvíce originální.

Satira pirozen projevuje se u básníka tím smrem, který nejsil-

nji poutá jeho mysl i srdce. Táborský nejvíce jí užívá, když uvažuje

o vývoji humanity vbec, a o našich pomrech politických a spoleen-

ských zvlášt. asto sbhne z nejvážnjší situace a myšlénky v lehkou

ironii nebo v dráždivý úder satirický. S úmyslem volí pi ní asto
drastické slovo a výraz, jakoby v nesteženém okamžiku jen bezdky
mu uklouzlo.

Nkdy ovšem je tak jemná hranice a tak zvláštní vyjádení, že ne-

snadno rozeznati, kde pestává básníkovo myšlení vážné, kdy zaíná
umlá satirická fikce; tak na p. v básni » Horský potok* teprve závrné
verše ukazují snahu básníkovu, parodovat tento zpsob básnní.

»Melodie« v celku nevyvolávají takový dojem jako na p. jeho »Stará

komedie*, ale pece obsahují dosti ísel, která nám pipravují pravý

požitek umlecký; mnohá nabádají tenáe k vážnému pemýšlení.

A to zajisté je básníkovi nejlepším ukojením i pobídkou k další práci.

Dr. Amosi T'. Kraus: Goethe a Cechy. ást I. V Praze, Buršík a Ko-

hout 1893.

»ím byly echy Goethovi a ím byl Goethe echám ?« Odpovdti
na tyto dv otázky uinil p. spis. úkolem své práce, a první její ást
podává nám v uvedeném spisku. Cesta, kterou k tomu volil, jest jist

správná ; dovídáme se o cestách Goethových do ech, o osobnostech,

s nimiž se tu stýkal, o pracích, které tu konal a o zájmu jeho o kul-

turu v echách. Vše je psáno na základ vlastních pramen, vcn a

kriticky, leccos mylného opraveno a uvedeno na pravou míru ; z toho

asi nejzávažnjší jest konené slovo o pomru Goethova »Stráusschen«

ke kytici RK : Goethe sám básn nepeložil, — vždy mu k tomu schá-

zela znalost eštiny — nýbrž opravil peklad Svobodv dle svého, a to

,zcela správného soudu aesthetického, na který už Masaryk upozornil.

Úkol, který si p. spis. vytkl, jest jist vdku hodný. Pes to nepo-

chybujeme, že najde se povrchních tená dost a dost, kteí s údivem
se budou tázati, cože na tom, zajel-li si Goethe sem i tam, znal-li toho

neb onoho spisovatele, uence, šlechtice v echách a dopisoval-li si s tou

neb onou osobností? Ti ovšem Goetha neznají; u genia, jakým byl

Goethe, u básníka takové vnímavosti a tak mocného talentu pozorova-

cího ta pochybná otázka nesmí míti místa. Naopak jest povinností naší,

abychom vdli takka o každém kroku, který uinil na naší pd; a této

povinnosti dosti uiniti vzal na sebe p. dr. Kraus.

A bilance? ím tedy byly echy Goethovi? Žijeme jiný život, naše

pomry literární a sociální se zmnily, zkrátka jsme jiní — a dnes by
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nám takový zájem, jaký ml o nás Goethe tenkráte, jist neslail. Ale

>na tehdejší dobu byli jsme Goethovi skuten ním, pedmtem živého

i pozorování, teba bychom leckde místo zájmu mohli s dobrým svdomím
mluviti o pouhé — formalit ! A na tom mžeme míti dosti, že ty trudné

poátky nového života našeho alespo sledoval veleduch doby.

Jest vynikající stránkou knihy p. spis., že nepehání; poítá s da-

nými pomry a odtud ten stízlivý úsudek. K této stízlivosti by snad

také patilo netvrditi, co se dí na str. 149 ve stati jednající o Goe-

thovi a RK : »A jest to svdectvím geniálního nazírání, jemného poeti-

ckého a historického citu, že si s nimi (t. j. s epickými písnmi RK)
nevdl rady.« U » Kytice* jest to arci dokázáno. Ale nevím, dá-li se do-

kázati také, že se ostatními, pedevším epickými básnmi RK Goethe

vbec tak zabýval jako » Kyticí «.

ekáme s nelíeným napjetím druhého dílu práce p. spisovatelovy;

má tu arci úkol daleko obtížnjší, vylíiti totiž, ím byl Goethe nám.

Ale pi jeho osvdené svdomitosti chováme nadje nejlepší. — z.

Z maloruské literatury. V poslední dob pozorujeme u Malorusú

živjší hnutí literární. Projevuje se snaha organisovati vdeckou práci,

a sice pevzal na sebe úlohu tuto vdecký spolek Ševenko (»HayKOBe
TOBapHCTBO JMCHH UleBTCHKa*) ve Lvov znovu se organisovavší roku

1892. Díve již spolek tento, založený r. 1873, a ml úkol nakládati

spíše spisy pro lid maloruský v Halii, než zasahovati pímo do práce

literární, vydal spisy pro studium maloruského jazyka a písemnictví d-
ležité, a sice spisy prof. Em. Ohonovského. Spolek jmenovaný má pro-

zatím nahrazovati Malorusm jakousi akademii a má také široký pro-

gram ; a by zajisté svému národu a též širším kruhm vdeckým
mnohem více mohl prospívati, kdyby se byl obmezil jen na studium

svého lidu, pece pijal do svého programu též pstování vd pírodo-
vdeckých i mathematických ; spolek dle toho dlí se na ti sekce: filo-

logickou, historicko-filosoííckou a mathematicko-pírodovdecko-lékaskou (!)

a tyto sekce mají konati schze pravideln každý msíc. lenství

spolku tohoto nabývá ovšem každý za píspvek lenský. — Za úelem
svým poal spolek tento vydávati vdecký asopis »3anHCKll ToBa-
pHCTBa Ímchh ineB'ieHKa«. Ped námi leží 2 knížky toho asopisu
(l. o 212 str., 2. o 189 sír.). V 2. knize nalézáme zprávu o p-
sobení spolku Sevenkova i zprávy o sezeních jednotlivých sekcí; oti-

štna též zahajovací e pedsedy, poslance Alex. Barvinského, koníící

páním po ukrajinsko-ruské akademii vd. Ta však má míti i jiné pod
minky mimo štdrost mecenáš. — Svazky »Zápisk« dosud vydané ne-

iní valn píznivého dojmu. Pozoruhodno, že práce v nich vytištné ne-

jsou od elnjších literát halisko-ruských, ba nkteré jsou anonymní (!)

ve vdeckém asopise! Nejzajímavjší práce »Zápisk« jest pojednání
Alex. Kolessy »LJkrajinski narodni pišni v poezyjach Bohdana Zale-

skoho« ; »Ukrajinský slavík* zde se velmi pkn charakterisuje, »ukra-

jinskost« polského básníka na pravou mezi se uvádí. Celkový úsudek
autorv jest asi tento : Zaleskl skuten znal historické dumy ukrajinské,

nauil se jich technickým slovm, pokikm, jménm zbraní, seznámil
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se ponkud se svtovým názorem kozák, pisvojil si nkteré obrazy

i srovnání lidových dum, ale všecky tyto materiály, které mohly jeho

poesii skuten sblížiti s ukrajinskými písnmi a pedevším podati

faktické píspvky k reálnímu líení života lidí, které pedstavuje, všecky

tyto elementy uml básník tak pemniti, tak splésti a petvoiti, že na-

bývají zcela jiného významu, jiného ducha a podávají na konec vidiny,

které mají sice pvod svj ve skutenosti, ale do ní nenáležejí. Když

teme nkteré básn Zaleského, když teme poátené jich verše, vzaté

nejednou celkem z dumy lidové, jimž zpolštná ruská slova dodávají

zvláštní barvitosti, zmocuje se nás týž cit, který v nás vyvolává život

sám ; cítíme bezprostední dech tchto lidí i té doby, jež básník líí,

zapomínáme, že básník jest Polák, mluví k nám polsky, — tak vrn
podává ducha národní písn ; ale cit ten trvá jen chvilku, nebo již ná-

sledující sloka neb nejbližší verš zmní ráz básn, a celek penáší nás do

nemožných vymyšlených pomr mezi vymyšlenými lidmi — Velkou váhu

této studii piznal i polský kritik v Kwartal. histor. VIII. (str. 105 si.).

Speciální studium maloruského lidu, kteréž jsme si páli, aby se

bylo stalo hlavním, ne-li výhradním úkolem nov utvoeného halisko-

ruského spolku vdeckého, našlo mezi tím orgán v novém asopise,

který zaal vydávati ve Lvov Dr. Ivan Franko pod titulem HCnie
i C.lOBO (vychází ve lhtách dvoumsíních v sešitech po 10 arších).

asopis tento jakožto »bícthhk JiÍTepaTypii, icTopii i 4>OvibKwiopy« má
ovšem též oddíl belletristický, opatovaný velkou ástí rovnž pérem re-

daktorovým. teme v nm mimo jiné též peklad Tyrolských elegií Ha-
vlíkových. — Hlavním úkolem asopisu jest studium maloruské litera-

tury lidové. Nalézáme v nm tedy materialie k historii ukrajinských cír-

kevních verš od M. Drahomanova, i rzné písn i povsti lidové.

Informaci o studiu » folklóru « slouží pehledné lánky o smrech badání

mythologických od dra. J. Biegeleisena, o studiu folklóru v západní

Evrop, peklad pojednání o Buddhovi a Buddhismu od L. Féer-a z franc.

.

encyklopaedie, sta o pokroku byzantologie psobením prof. Krumbachcra
i ovšem pkné ízený oddíl kritický a bibliografický. Píspvkem k hi-

storii hdové literatury otiskuje redaktor apokryfy ze starších rukopis,

a sice otištny apokryfy o Šalomounovi a ertech v láhvi zavených --

varianty jeho teme v malorus. pohádkách Manžurou sebraných str. 1:20

a 140— ], kašubský v St. Ramuitov Slownik-u jazyka pomorsk. str. 288
. b. — a velmi zajímavý apokryf o dtství Ježíšov. — K literární hi-

storii nalézáme píspvek Alex. Kolessy, ve kterém se dokazuje, že nkteré
básn Zaleského jakoby ukrajinské z první doby jeho innosti bás-

nické jsou více mén doslovný peklad neb napodobení velkoruského
básníka Žukovského, a sice básní, které byly Žukovským peloženy
z Schillera, Uhlanda a Millevoye. — Do svého programu pojal asopis také

životopisy souasných slovanských uenc i spisovatel, i tak nalézáme
životopisy v 1. knize M. Drahomanova spolu s jeho podobiznou, v 2 kn.

N. S. Tichonravova, literárního historika, po. prosince min. roku v Moskv
zesnulého. —

asopis tento slibuje státi se platným dlníkem jmenovit v ethno-

grafii slovanské, i doporuujeme jej co nejveleji. /. Polívka.
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Mappy staré Prahy k letm 1200, 1348 a 1419. Složil W. Wladiwoj
Tomek. Nákladem eské akademie císae Františka Josefa pro wdy,
slowesncst a umní. W Praze 1892 (9 list vel. fol.)

Psáti kritiku o práci této, k tomu, myslíme, jest dnes zpsobilým
u nás jen jeden muž, Tomek sám ; nám dlužno spíše obmeziti se na

pouhý referát a obrátiti pozornost širších vrstev obecenstva k dílu, jež

nezdá se, že bylo dosti ocenno a jež jest úpln zpsobilé, aby i cizincm
eštiny neznalým vštípilo lepší mínní o vážných vdeckých snahách našeho

; národa. Djepis Prahy a Základové místopisu — dílo mravení píle a ne-

\
obyejného talentu kombinaního — bez tchto map byla by zstala vždy ne-

ž dokoneným torsem. Praha byla vždy a jest podnes takovou pedstavitelkou

tohoto království, nejvzácnjším údem této zem, že si bez ní nemžeme
echy ani mysliti. V tom spoívá i význam djin Tomkových, jež chtjí

býti djinami hlavy a jsou historií celého tla. Text díla Tomkova oži-

vuje se mapami tmito mrou netušenou. Tomek napsal pouze dva listy

výkladu, v nmž vykládá, jakým zpsobem dílo to vzniklo. Jest pravda,

v tomto pípad jsou pílohou k mapám vlastn díla výše uvedená,

jako jsou mapy pílohou k tmto, máme však za to, že by zde více

bylo bývalo lépe, než mén. Ob mapy, Praha r. 1348 a 1419, tedy

ped Karlem a po Karlu, jsou nejkrásnjší illustrací k djinám tohoto

velikého panovníka. Tomek zhotovil je bhem r. 1881— 1887; kdežto

však mapa Prahy na r. 1419 (na 8 listech) látkou zde podanou iní

co do podrobností dojem moderního plánu velkomsta, pro r. 1200 a

1348 musil býti Tomek z nedostatku látky mnohem strunjší. (Ob na

1 list). Nelze nám dotýkati se zde podrobností, a pipomínáme jen, že

Helfert napsal k tmto mapám nkolikastránkové, sympathické pojed-

nání v Mitteihingen der k. k. Central- Commission zur Erforschung der

Kunst- und historischen Batidenkmale 1892. Starý pítel našeho msta
k Tomkovu obrazu Prahy Karlovy pipojil obraz Prahy Rudolfovy, jak jej

podal Sadeler. Nebudiž nám podkládáno, že bychom chtli výtky initi

monumentálnímu výkonu Tomkovu, jenž jest tém unikem i mezi cizími

díly podobného smru, dovolujeme si však projeviti své mínní v ten

jsmysl, že bychom byli radji vidli na map typy latinské, než tento

Švabach. Je snad pravda, že písmo to lépe odpovídá rukopism, z nichž

nomenklatura erpána, avšak se stránky techniky kartografické — a ta

myslíme, že zde má rozhodovati — dlužno namítnouti, že mapy zevnj-

škem svým uiní na každého cizince dojem, jakoby byly pouhou repro-

dukcí njakého historicko-kartografického díla, ku p. z pedešlého sto-

letí. Latinka by nijak nebyla uškodila velikolepé práci Tomkov. Není
pochybnosti, že by pouhá reprodukce njakého sebe staršího plánu ne-

snesla srovnání s vdeckou prací, jakáž uložena v tchto 9 listech. Pi
pouhé reprodukci kterékoli staré mapy žádá se fotografická vrnost až

do nejmenších detail, jinak dlužno se podíditi pravidlm moderní karto-

grafie, v tomto pípad zajisté ne na škodu zraku. Datum 1 119 na titulu je

správn itelno jen odbornému palaeografovi. Než to jest konen vc pod-

. ízeného významu, jež nemže kaliti našeho úsudku, že Tomkovy mapy Staré

I
Prahy vždy budou dstojným pendantem k jeho djinám, jasným výrazem

' svží energie, již si dovedl jich tvrce uchovati až do pozdních dn. Va.
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Pt let na Sumate. Vypravování vojenského lékae. Napsal

MUDr. Pavel Dnrdík. S 6 vyobrazeními. V Praze, Bakovský 1893.

8", 447 str. 2 zl. 70 kr.

V pedmluv ku svému dílu »Osm let ve Východní Indii «r napsal

zvnlý professor Ot. Feistmantel: »U nás staí tynedlní výlet zá-

bavný k ,obohacení' naší c stovné literatury obšírnými spisy i o vcech
a krajích nespatených.* Co proslulý zkouroatel Gondwany klidn, avšak

urit vyslovil, praví Pavel Durdík trochu drasticky jinými slovy: ; Jako

jsou pytláci a flamendi na Parnasu, jsou pytláci a flamendi také mezi

cestovateli. Pytlaení má do sebe mnoho svdného, a u nás jest k nmu
pda velice píznivá. « Slovm dra. Durdíka nechceme rozumti v tom
smyslu, jako by jinde nebyli podobní turisté jako u nás. I jinde, v N-
mecku, v Anglii, ve Francii vydávají turisté spoustu knih. Rozdíl zá-

leží v tom, že se jinde náležit oceují, po p. ignorují, a že nikomu
nenapadne považovati takového turistu, tebas vidl celý svt, za slavného

cestovatele. Již starý Kant pravil: »Nepostaí jen projíti svtem, dlužno

vdti, co tam máme hledati.« A v tom jest práv ten háek. Obyejný
tuctový turista, nejsa vdecky pipraven, vidí jen to, co mu pijde do

cesty, a co každému musí býti nápadno, tudíž jen to, co bezpotukráte

již jiní popsali. Aby postehnuty byly podrobnosti, k tomu patí nále-

žitá píprava, s níž se bohužel jen prazídka u nás shledáváme. Nejsme
naprosto toho mínní, že by se pi krátkém pobytu nedalo nic vde-
ckého poíditi a s radostí uznáváme veliký vzdlávací užitek turistiky na

turistu samého. Jde jen o sdlování dotyných zkušeností s ostatním

svtem.

Dr. Durdík praví sám, že nehodlá podati njaký vdecký cestopis.

Nešel také do trop s tím úmyslem. Za to však prodlal tam G let

(1877—83) i není pochybnosti, že po tak dlouhém pobytu jinak na vc
pohlíží než turisté, kteí v pohodlných plovoucích palácích staví se na

nkolik dní v pobežních mstech. Asi */., celého spisu zajímá líení

boj s Atíany. Líení toto má práv u nás cenu. ítáme v novinách

tak naivní poznámky a úsudky o koloniálních bojích ! Pamatujeme se

jak nespravedliv se psalo o chartúmské výprav Anglian, o Fran-

couzích v Tonkinu, o poslední válce ilské a presidentu Balmacedovi

a j. Kapitoly o válce s Atínem lze s užitkem ísti. Dlouholeté zkuše-

nosti spisovatelovy vidíme zužitkovány i v následujících láncích ze stední

'Sumatry. Obsah jest ovšem ponkud pestrý (Malajci a jich jazyk, Tro-

'pická píroda, Durian, Sloni, Tygi, Krokodili, Moskiti, Mravenci, Je-

štrky, Macek, Opice Baru), což lze také piísti na vrub toho, že byly

ásten již díve spisovatelem uveejnny v rzných asopisech. Pídavek
»Holanané na Celebesu«, jakož i »Vojenští lékai v holandské Indii«

jsou zajisté cenný, akoliv dr. Durdík na Celebesu sám nebyl; mohl však,

nehlejd k veliké literatue holandské, jím ovládané, orientovati se u oi-
tých svdk.

Spisovatel s uznáním zmiuje se o eských krajanech v indické

služb. Nepopirateln náleží mu zásluha, že seznámil eské obecenstvo

se Slovákem MDrem. C. Ludwigem Doleschallem (Doležal), výborným
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entomologem, jenž se narodil r. 1829 v PováŽském Novém Mst a ze-

mel po Šestiletém pobytu v tropech r. 1857 na ostr. Amboin.
Spisovatel se diví zprávám našich uebnic o Malajském archipelu.

Podivil by se, co jest v tchto knihách nesmysl, a jako dobrý humo-
rista zasmál by se, kdyby podrobn srovnával uebnice rzných autor
a shledal, že co jest podle A bílé, jest podle B erné. Vc není tak

k smíchu, jak se zdá. Na jedné stran jeví se u nás nevýslovná úzkost-

livost, aby si hoši pílišným množstvím látky nestrhali mozek a nervy,

akoli jinde musí slabší individua spracovati a trochu jinak stráviti da-

;
Jeko vtší množství uiva — a na druhé stran podává se jim taková

fstrava duševní, že by autoi sami mli z trestu nauiti se svým ueb-
nicím nazpam.

;
Celý spis koenn jest zdravým humorem, místy však (pedmluva,

str. 44, 58, 245, 439, 44G) nacházíme také trpké poznámky a trpkou

kritiku našich domácích pomr, kritiku muže, jenž ml dosti píleži-

tosti poznati cizinu a jehož úsudek mnohem tíže padá na váhu než

samolibé vychvalování u nás tak obvyklé.

Literatura eská jest na líení tropického života tak chudá, jako

mimo íinskou, rumunskou a jihoslovanskou žádná jiná v Evrop. Mu-
síme tudíž s upímnou radostí vítati každý opravdový pokus v tomto

smru. Kdo zná specielní literaturu tropickou, ví, že v tomto ohledu

dlouho usedlému zkušenému obanu náleží pednost i ped zcela vde-
ckým cestovatelem. S tohoto stanoviska upímn doporuujeme práci Dur-

díkovu jako veskrz solidní.

/ Praví se, že nelze dlíti beztrestn pod palmami. Z krajan našich práv ti

/nejlepší Feistmantel, Stecker, Czurda — musili životem zaplatiti tuto tichou

i slast. Dr. Durdík byl Šastnjší. Pejeme mu toho upímn. I^o.

Gabriel de Mortillet, Reform de la chronologie. St. Germain-en-Laye

1893. (Oprava chronologie.)

Malá brožurka, obsahující návrh na reformu nynjší chronologie

Archaeologie užívá nejvíce chronologie relativní, a teprve na konci doby
pedhistorické vystupují i absolutní data vzhledem k dob Kristova na-

rození. Závadou pi tomto poítání jest, že archaeolog neustále musí
udávat, je-li to ped i po Kristu, že chronologie celá je tak rozdlena
ve dv vtve sestupující a vystupující, což je nepirozené. Zahrnuje to

v sob i absurdnost, nebo v dob ped Kristem poátky period na p.
století jsou ve skutenosti pozdéjši konal ! Mortillet a Elisée Reclus hle-

dají proto nápravu. Ale kdežto Reclus hledá poátek chronologický

v nkterém dávném . uritém datu astronomickém, Mortillet vzhledem
•'k tomu, že by se pijetím takového poátku zvrátilo na dobro celé naše

dosavadní poítání, hledá východisko jiné. Navrhuje bod úmluvy a sice

r. lO.OUO p. Kr, Vzdálenost jeho je dostatená, aby vše historiclvé mohlo
•se k nmu pipojiti, a má tu výhodu, že bychom nynjší data naší éry

tém nemusili mnit, pipojujíce k nim pouze lO.UOO, na p. místo

r. 1894 — 11894. Vzhledem k tomu, že se už ujaly na p. ve Francii

snadno kalendáe rázu zcela jiného než náš, nemyslí autor, že by pro-

vedení jeho návrhu narazilo na tžkosti. Qu.
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ZPRÁVY.
* Pozoruhodný lánek pinesl » Vstník Ústedního spolku esk\'ch

profesor* v . 4. : Ze statistiky stedních škol eských. Nápadný kaž-

dému jsou tu dv vci, veliký poet paralelek a veliký poet suplentu.

Tak na p. mají gymnasia v Ml. Boleslavi, Plzni a v Praze na Malé stran
po tech tídách poboných, v Budjovicích, v Chrudimi, v Kolín,
v Praze (Truh!. ul.) a v Uherském Hradišti po 4, v Králové Hradci,

v Praze (Spál. ul.) v Píbrami, v Brn, v Kromíži a Olomouci po 5 ;

v Praze má akademické gymnasium 7 a gymn. v Žitné ulici dokonce

j8 paralelek! U realek jest pomr podobný. Po tech pobokách mají

Vealky v Jiín, v Kutné Hoe, v Písku, v Plzni a v Rakovníce, po ty-
ech v Král. Hradci a Prostjov; realka v Karlin má 5, v Pardubi-

cích ti, jediná realka v Praze dokonce 9 poboek ! Celkem jest na e-
ských Školách stednícch 142 paralelek proti 393 tídám ádným. N-
mecké stední školy v echách, na Morav a ve Slezsku mají vedle

4G3 tíd základních pouze 82 paralelek !

;
Podobn pekvapuje fakt, že na eských školách stedních jest cel-

kem 225 suplentu vedle 744 uitel skutených. Kolik let musí za tchto

pomru uplynouti, než všichni tito lidé, kteí zajisté s nadšením a láskou

oddali se stavu uitelskému, dosáhnou trvalého postavení? U suplentu

nmeckých (v echách, na Morav a ve Slezsku) jest pomr lepší: zde

,
stojí proti 798 skuteným _116 suplujících uitel ; však i toto íslo

jest znané.
Z toho plyne nutná poteba neblahé pomry tyto zmniti, jak

»Vstník« sám naznauje: bu zizováním nových míst definitivních ui-
/tel, bu zakládáním ústav nových. Pi školách obecných jest již dávno

pravidlem, že paralelky, jež nkolik let trvají, prohlásí se za definitivní.

Pro bv nemohlo bvti tomu tak i ve školství stedním?

* Sbor obecních starších král. hlavního msta Prahy upravil služné

uitelstva pražského tím zpsobem, že pikl všem »obecní dobrovolný

pídavek*: ppduitelm„^(j!„zk> uitelm na obecných školách 250, na
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/mšanských 300 zl. Nejnižší plat poduitele v Praze jest tedy 700 zL,

[juitele na obecné 1050, na mš. škole 1200. Uitelky postaveny na
i roven uitelm, pouitelky poduitelm, Jtatecheti uitelm.

* O uitelstvu a jeho snahách veejnost eská v posledních dobách
zabývala se výlun jen po stránce vnjší, — jakoby otázka upravení

platv uitelských bylo vše, co uitele a zemi tíží. »N. Doba« mla
o upravení platv uitelských lánek, a tam bylo naznaeno, že otázka

i tato není jediná a že není pouze hmotná Uitel, jako dlník, nežádá si

•_ zlepšení své hmotné existence jen k vli chlebu, ale žádá si chleba, aby

, duch vlastní a rodiny pookál a se sílil. Zdravý duch ve zdravém tle.

.Hmotná a mravní stránka otázky uitelské jsou nerozlun spojeny
;
po-

H:znesení hmotného postavení poslouží duchovní práci a mravnosti, naopak
;ovšem povznesení uitelského vzdlání, vzdlání osvobozující ducha a

sílící mravnost a statenost, v záptí bude míti zlepšení postavení hmot-
'ného. A práv na tuto souvislost hnaotné a duchovní stránky ne vždy se

: pamatuje, a nepamatovalo se na ni dosti ani v kruzích uitelských

samých. Otázka vzdlání ponechávala se úpln ústavm a asopism
uitelským, ubírajícím se namnoze ve vyšlapaných a rozumí se úadn
schválených drahách.

V novjší dob však uitelstvo eské se vzpamatovalo i poalo se

organisovat. S poátku i tato organisace byla více vnjší, formální; te-

prve v posledních málo letech uitelstvo poíná spoléhati na sebe a svou

vlastní sílu, a tudíž pirozen krititji poíná síly ty vážit a poítat.

Opravní ruch, jenž i jiné tídy a stavy zachvátil, dotekl se i ui-
telstva. Lze naped oekávati, že i uitelstvo dívá se na ty své bratry

jako na smlce, a jak by ne, když slyší, že uitelstvo samo má rzné vady

a že vadám tm má se odpomoci a že se jim má odpomoci dkladn
a ze základ. Zvýšiti íirove vzdlání, osvoboditi vzdláním ducha, po-
vznésti sebevdomí a posilniti charaktery — není to mnoho žádáno od
uitelstva?

My tšíme se, že v uitelstvu takový proud zaal. Nemžeme již

probírati všecky návrhy v tomto smru uinné; byl na p. mezi jiným

uinn návrh, aby se vydával zvláštní denník uitelský atp. Zatím upo-

zorujeme tenáe své jen na úsilí, povznésti literaturu paedagogickou.

V » eské Škole « ze dne lO. bezna otištno je memorandum, jež ui-
telská jednota v Polici (n. M.) podala » Ddictví Komenského «, od které-

hožto spolku pátelé oprav žádají, aby jeho prostednictvím uitelstvu se

dostalo hojnjších literárních prostedk vzdlávacích a ovšem také laci-

ných. V tomto memorandu teme

:

»Víme, že etné vady našeho stavu jsou zavinny jednak nedosta-

teným vzdláním Školským, nedostatky literárními, jednak neurovnanými
našimi pomry spoleenskými a hmotnými, ale také víme, že mnoho píin
leží v nás samých a že máme a mžeme o odstranní leckterých tch
vad co nejusilovnji pracovati.
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Poznamenali jsme, že odleskem duševní úrovn stavu našeho je celá

ta rozsáhlá specieln uitelská literatura eská, která celkem málo po-

vznáší se nad prostednost, málo kde znáti dává vlny pokroku a sou-

asného myšlenkového hnutí svtového.

Literatura naše potebuje radikálného obratu, musí více pomáhati
pokroku, musí býti modernjší, dodávati nám s dostatek živoucích my-
šlének, osvtových idejí.

Nemžeme se my uitelé ve své literatue omezovati na pouhý úzký

obor paedagogický, nebo beze znalosti spolenosti, jejích tužeb a cílv

a stžejných zásad trvajícího názoru svtového nelze pomýšleti na doko-

nalý názor vychovatelský. Duch obecné vzdlanosti musí ovládati innost
vychovatelskou, a theorie paedagogická má býti práv jen nejjemnjším
a nejkrásnjším tohoto ducha výkvtem.

Mínili jsme, že by nedostatky naší literatury v tomto ohledu mohla
namnoze nahraditi bibliotéka cizojazyných dl, se zvláštním zetelem

k potebám našeho uitelstva ízená, která by v pekladech, výtazích nebo
spracováních pinášela nám nejlepší vci z oboru vd duchových a pí-
rodních, zvlášt ty krásné monogralie, kterými cizí literatury oplývají.

Moderní svtová literatura stala by se tak pístupnou nejširším

vrstvám eského uitelstva, vliv její musil by se brzy zraiti v našem
život.

Dosaženo bylo by ješt jiného cíle, ku kterému mííme: stano-

visko naše nutn by se zvýšilo a obzor náš by se rozšíil.

V tomto úkolu by dále mla pokraovati u nás velice potebná revue,

vnovaná moderní vdecké paedagogice a rozhledm po souasné práci to-

hoto oboru doma a v cizin, Theoriím paedagogickým na velkou naši

škodu vnuje se málo pozornosti, málo seriosní práce; jednostranné p-
stní praxe vychovatelské zvrhá se v hledání šablon a není schopno pi-
spívati k pokroku.

«

Jaké v podrobnosti jsou vady eské literatury paedagogické, bohužel

už správn vidti z toho, co memorandum praví o tom, že není úplnj-

šího a ádného vydání spis — Komenského ! »Zní pro nás málo licho-

tiv, že my— národ Komenského — nemáme ani jednoho souborného vy-

dání spis našeho paedagoga, a pokud je vydáváme, dje se to, jak

eeno bylo veejn, — nekomensky. Živoící bibliotéka paedagogických

klassik je založena nešastn, eské vydání Velké didaktiky k naší malé

cti zstalo nedokoneno, korespondence vydaná eskou Akademií nauk,

slovesnosti a umní povrchn, Brána jazyk dle zkomolené recense je-

zovitské, latinské spisy pekládají se mluvou, která tenáe odstrašuje,

studium znepíjemuje a znesnaduje.*

My pln tyto stesky sdílíme — co pak íci o tom, že »národ Husv«
nemá posud žádného vydání spis Husových ; co íci k tomu, že národ

Chelického nemá žádného vydání spis Chelického, co íci o — než

nechceme ani pokraovati vypoítáváním všeho toho, eho se nám ne-

dostává a co za to docela zbyten se nám a za drahý peníz dává.

Zatím se tšíme, že uitelstvo poznává tyto vady — a jsou to vady netoliko

literatury jeho, nýbrž i literatury naší vbec, a kdo jiný než uitelstvo

má vtší právo a povinnost volati po náprav tchto vad, ba pímo hích?



Obzor asopis.

Hlídka literární . 4. (duben). Kniha K. V. Raise »Rodie a dH«
pízniv posouzena. Dle úsudku referentova vynikl K. V. Rais nad všechny

ispisovatele, kteí erpali látku k svým povídkám z vesnického eského
života. »Bratí Dolmáct«, povídka z djin moravského Valašska od eka
Kramuliše. Povídka to prostá, psaná s podrobnou znalostí povahy valaš-

ského lidu, jeho kroje, obyej, jeho smýšlení. Následkem toho je prý

kniha též dobrým píspvkem k literatue lidopisné.

Literární listy . 6 a 7. (1. a 16. brezna\ Posuzují se »Pseudo-
kontessy a jiné novelly«. Otokara Auedníka. Kniha v dosavadní tvorb
autorov znaí rozhodný a patrný pokrok. Vytýká se _veliká sklonnost

k smyslnosti. O básních Xavera Dvoáka »Sursum corda« se praví, že

'je lze odložiti s jistým pekvapením. V Xaveru Dvoákovi máme prý

nejen o jednoho básníka katolického více, nýbrž pibyl jím literatue

•.skutený básnický talent.

Lumír . 20. (10. dubna) pináší rtu od Alfonse Daudeta »Jak
herec pracuje*. Cituje se tam dopis hereky Fargueiové, která praví

o zpsobu studia svých úloh: »0d samého dne, kdy úkol mi jest sven,
nerozlouíme se více, žijeme spolu. Mohla bych skoro íci, že mnou
vládne, že ve mn pebývá. A stává se mi peasto doma i jinde, že

nevdomky, náhle vpadnu v tón, ve zpsoby, v celou fysiognomii osob-

nosti, kterou jest mi pedstavovati.* Herec Lafontaine se vyslovuje : »Ne-
odmítl jsem nikterak est hráti úlohu Montejoye, žádal jsem pouze dva

msíce, bych sestrojil co možná dobe úlohu tak dležitou ; nebo ne-

staí pouze nauiti se Montjoye, nutno jej žíti«. K podání fysiognomii

soudobých, jichž modely možno tém na ulici zastihnouti, jest dle

Daudeta herci zapotebí mén práce, než jde-li o oživení typ nkteré
slavné doby zašlé, se kterou nemá umlec jiného spojení, než jemných

, vláken tradice. Vášn duše Hdské jsou vn stejné, o tom není po-

: chybnosti, ale výraz jich se mní a jest velkou chybou, domnívati se,

že jest možno hráti stará díla klasická zpsobem moderním.
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Osvta, (. 4.) v pehledu nové literatury ruské (J. Mikš) píše o spi-

sovatelích „národnících". Mezi ruskými spisovateli »národníky« lze stopo-

vati dvojí smr Jedni lííce muzický život myslí, jako na p. : Glb
Uspenský, že intelligent má tíhnouti k vesnici, ale ne aby se stal sám
mužíkem, nýbrž aby mu dle sil svých sloužil. Jiní jako na p. : Zlato-

vraský a Tolstoj, hledají naopak ve vesnici spásu od kultury a vidouce

v mužíkovi ideál svj, páli by si, aby všichni se pevrátili v mužíky.

Tu nejde silný na pomoc slabému, naopak seslabený intelligent hledá

novou sílu v erné zemi muzické Tyto dva smry proplétají se a rzn
kižují ve všech spisech národník. O vlastních národnících mže se mlu-

viti poínaje teprve r. 1860. Ale ped nimi spisovatelé let tyicátých
uvedli mužíka do ruské literatury a nemalou v té píin mli zásluhu

o dílo osvobození.. Tak zejména Turgenv svými Zápisky lovcovými.

Jenže Turgenvští mužíci byli spíše pknými umleckými figurami jemné

práce než skutenými ruskými lidmi. Mén umleckým byl mužík Gri-

goroviv, ale i on zvlášt ve vtších jeho dílech nejednou mluvil

a jednal tak jako njaký romantický selský hrdina francouzských ro

mán. Mezi národníky nejznamenitjším je Glb Uspenský. Glb Uspenský

chtl poznati mužíka, aby mu mohl sloužiti — tím úpln jest vyme-
zena jeho innost. On nespoléhal pi tom na divinaci umleckou,
on tak zhola jako Tolstoj neuvil v » evangelického « mužíka, ideál

i prototyp krásy a dobra, nýbrž díve chtl si ho dkladn prohléd-

nouti a pak teprve íci, ím lze mu pomoci. I nešetil asu ani práce.

Dlouho bydlíval v rzných vesnicích, procestoval celou Rus, byl v Si-

bii, na Kavkaze a všude zkoumal ruský život. Hledal pravdu a pišel

k smutným výsledkm: jeho spisy jsou illustrací onoho žalostného stavu,

v nmž se octla Rus po osvobození selského lidu. Glb Uspenský je ná-

rodníkem realistou. Naproti nmu druhý národník Nikolaj Nikolaj evi
Zlatovraský mže se nazvati národníkem idealistou a optimistou. Zlato-

vraský jest nadšeným ctitelem ruského lidu a líí tento lid ne okem
kritika, jakým jest, nýbrž okem ctitele tak, jakým by si ho pál vidti.

V poslední pak dob Zlatovraský mén zabývá se mužíkem a spíše kreslí

kajícího se intelligenta. jenž na vsi hledá pravdu a utišení svého zkou-

šeného svdomí. Podobn i národník Petropavlovský — Karonin.

V lánku František Raki (napsal Jos. J. Toužimský) vyliuje se

význam nedávno (13. února t r.) zemelého vynikajícího Chorvata.

Raki byl pravou rukou Strossmayerovou. Narodil se r. 1828 ve Fuži-

nách v žup Rcké. Studoval bohosloví a byv povýšen na doktora, stal

se profesorem církevních djin a kanonického práva na seminái v Seni.

Roku 1857 odebral se do íma za kanovníka illyrské kapitoly sv. Jero-

nýma a pracoval hojn v etných archivech a knihovnách ímských. Roku
1800 vrátil se do vlasti, kde ujal se politické -innosti na ochranu hi-

storického státního práva chorvatského. Pozdji získal si zásluh se Stross-

mayerem o založení jihoslovanské akademie vd a umní a o zízení uni-

versity v Záhebe. Vdecky byl inným hlavn v historii. Mnohá jeho

díla objasnila záhadné otázky djinné, jako badání o starém království

chorvatském, jež nade vši pochybnost zjistilo, že Chorvatsko bylo díve
spoádaným státem se svou národní dynastií než Uhry.
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Rozhledy v . 6. (bezen) pinášejí novou úvahu o seskupení a

zastoitpení zájmovém. Proti lánku z . 5. uvádjí se mnohé námitky.

Autor lánku R. nepokládá jako p. dr. H. v . 5. zastoupení zájmové za

možné východisko z dnešních nezdravých sociálních pomr, naopak soudí,

že nezdravé pomry by se jen utužily. Hlavn vytýká zastoupení zájmo-

vému, že nežádá na volii jednotného názoru svta. Ono do popedí ne-

staví celého lovka, jak jest, jak žije, myslí a touží, nýbrž staví zde

jen živnostníka, rolníka, velkostatkáe, dlníka atd. a zkoumá, jak tento

myslí, ne o svých lovckých zájmech a o zájmech ostatních lidí, nýbrž

j

jak myslí o zájmech svého stavu. Zájmové zastoupení nežádá od volie
' pevného názoru o politickém, mravním a kulturním uspoádání spole-

nosti, nýbrž žádá jen názor o nejlepším uspoádání pomr jeho stavu.

' Zájmové zastoupení vede k zanedbávání celkového prospchu a na cel-

kový prospch dbá se jen tehda, když jest spolený s prospchem stavu

Zastoupení zájmové organisovalo by válku tid v parlament a v zákono-

dárství, nebo všecky zákony musily by projíti u každého poslance pris-

matem jeho stavovského názoru Zájmové zastoupení pineslo by rzné
strany hospodáské, avšak úlohou každého parlamentu jest napomáhati

k uskutenní spoleenské harmonie, a proto ti, kdož volí, i ti, kdož

jsou voleni, musí m.íti utvoený celkový názor nejen hospodáský resp.

stavovský, nýbrž i kulturní, politický a mravní. Parlament má býti obrazem
smýšlení a snah dosplých len celého národa (na volební okresy rozdle-

ného) jak v oboru politickém, kulturním a mravním, tak i v oboru hospodá-
/ském. Dokonalým obraz ten úpln nebude nikdy, ale pibližn dokonalým
prý mže býti pi všeobecném právu hlasovacím se zastoupením menšin

V lánku Úkoly snému král. esk. v oboru záležitostí zemdlských
Dr. J. Dvoák praví: »Máme-li zemdlství poskytnouti skutenou od-

pomoc, jež by trvale úinkovala, musí snm království eského vyvinouti

intensivnjší innost v onch oborech, jež tvoí základy zdaru a roz-

kvtu národohospodáství našeho. Jediný pohled na to, co uherská vláda

uinila pro lacinjší výrobu pšenice rozsáhlým podporováním meliorací,

úlevou pi opatování hospodáských stroj a laciných umlých hnojiv,

zizováním zkušebních stanic semen atd., a nemén pro pimené zpenžení

a zužitkování pšenice snižováním tarif a stálým zdokonalováním doprav-

ních prostedk, zizováním skladiš a elevátor, zjednáváním nových a

nových mezinárodních tržiš atd. — jediný pohled dostaí, abychom na-

byli pesvdení, jak znaných výhod by mohlo našim zemdlcm státní

právo eské trvale poskytnouti a zaruiti.

«

V . 5. a 6. posuzuje F. X. Salda drama M. A. Simáka »'Jiný

vzduch«. Všechen zájem a cenu práce autorovy vidí v detailech, v pozo-

rování a vyšetení jistých pevných a ostrých uzl, seadných fakt, ustá-

lených dní, barvy místní i jazykové, rozvržených obraz a scén. Ne-

nahlíží pro by nemohlo se vše tak sbhnout, jak se to vypravuje v dra-

mat. Vada však prý spoívá v tom, že autor nedovodil jednotnost, prí-

innost a symbolinost vnjšího dje. „Drama ty chudých stn" Frant.

A. Šuberta nepokládá F. X. Salda za drama sociální, nýbrž za intimní,

jedinené a výjimené. Je to prý jednak drama bezvdomého, mlžného, ro-

maneskního fatalismu, jednak drama povinnosti a obtivosti.



Píspvek k poznání ruských pomr v minulém

století.

Vavr. J. Dušek.

(Dokonení.)

Le roi est mort, vive le roi!

Petr III. nedovedl zatajiti radost z gratulací, jež pijímal nad

nestuhlou ješt mrtvolou caice Alžbty Petrovny; jeho manželka

Kateina Aleksjevna v keovitém náku kleela u své nejvtší

dobroditelky. Petr v radosti, Kateina v strachu hledli do budouc-

nosti. Oba neprávem!

Petr III. pejal íši (1762) ve velkém nepoádku, správa státní

byla v rozvratu, státní komora mla 17 milion rubl dluhu, píjmy

byly o desetinu menší nežli vydání, vojsko v poli již po nkolik

msíc nedostávalo platu, a všude jevil se nepoádek. V Petrohrad

nedostatek obilí hrozil hladem, lid úpl v bíd, car však k prosbám

senátu o pomoc odpovídá zlostn: »Opatte si penz, jak chcete,

uložené peníze — náležejí mn!«
.. Car staral se o jiné dležitosti státní. Zvláštním úkazem*)

dovolil dvorním myslivcm stíleti v Petrohrad vrány a jiné ptáky.

Hned potom naídil vyhubiti v sídelním mst psy, a úkol ten

svil týmž myslivcm. K jeho pitkám a »koncertm* mU volný

pístup všichni potulní umlci a hereky, pi nich pipíjel si s hu-

'-) Car ruský ml k své rad zvláštní úady: velký, malý, zlatý, odpo-

vdný a nejvyšší, jichž jednání ústní se nezapisovala, nýbrž jen snesení jich

jménem (cara a bojar) písaem napsáno jest a veejn pedítáno. To slov

ukaž. Pozdji oznauje se tím každý písemný rozkaz carský.

NA.<iE DOBA I., h. B(;
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debníky na bratrství — slušnost a uhlazenost ustoupily hrubství

a sprostot.

Mohl-li dlouho tento stav potrvati ?

Ukaž z 21. bezna podídil jmní církevní »kollegiu oekonomie*,

t. j. podídil je státnímu dozoru, ímž popudil car na sebe strašnou

moc — knžstvo. Tím pád jeho uspíšen. Zavení soukromých kaplí

a nadržování protestantm podalo knžím jen nové a velmi vydatné

zbran. Car osvobodil klášterní sedláky a podídil je státu. Vojsko

popudil na se zavádním nenávidn pruské uniformy, hrdé pluky

gardové odvrátil si nerozumným otoením se holštýnskými rekruty,

povýšením Nmc na zbytené generály a konen pestoupením

na stranu Fridricha II., krále pruského, ve válce sedmileté. Sám pak

pipravoval se k zbytené válce s Dánskem.

Lid reptal, duchovenstvo ho podpalovalo, šlechta se radila.

Vše velo. Nespokojenci kupili se kolem caice Kateiny, kterou

hrozil Petr III. zavíti do kláštera, tajn mluvili o nesnesitelných

pomrech, inili návrhy na nutnost pevratu a tak pipravovali pdu.
Kateina slyšela náky i plány a niemu neodporovala. Tu zajat

27. ervna hejtman gardový Pasek pro? Kateina byla v Petr-

hofu, car v Oranienbaumu.

V noci vyjel Grigorij Gr. Orlov s bratrem Aleksjem (28. ervna)

z Petrohradu, dostal se nepozorován do Petrhofu, *) oznámil Kate-

in, že je as, a vrátil se s ní do Petrohradu. Tu pedstavila se

gardovému pluku izmailovskému, ten provolal ji caicí, shlukl se

kolem ní, vedl ji do msta, pidali se ostatní, knžstvo s kíži a sv-

cenou vodou — jásot, kik, radost!

Tak zaala »šastná« revoluce, která také skonila bez hluku

zbraní krom dvou strážných výstel. Celý postup je theatrálný:

Kateina obléká se v uniformu plukovníka gardového a s tasenou

šavlí táhne v ele pluk, lid dostává pít vína i koalky, až celé

msto tone »v radosti «. Když pitáhne vojsko k Oranienbaumu,

holštýnští rekruti cvií se práv nic netušíce — s devnými puš-

kami! V skladišti ostatn nebylo jediného náboje!

; Petr III. je sesazen, vlastnoruním manifestem vzdá se vlády

'' a je zavezen do Ropši.

*) V minulém století nebyly postaveny stráže ped zámky, nalézajícími se

mimo Petrohrad; policie neprocházela ulicemi, a ped domy nebyli podomci

na stráži. Tak nepozorován' dostal se až do pokoje císaovnina.
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Tak vypadala dvorská revoluce dne 28. ervna 1762.

Avšak v té chvíli byli ti pretendenti trnu: Ivan Antonovi

uvznný v Slislburku, Petr III. v Ropše a povýšená na trn Ka-

teina. Nemohla-li vzniknouti nová revoluce ? Kateina netajila se

obavou.

A. G. Orlov a kníže F. S. Barjatinskij sali jí ást obav : v pitce

pišli s Petrem III. do hádky a v pítomnosti jiných dvanácti ho

jiškrtili. Ivan III., jak uslyšíme, zavraždn ješt nelidštji.

Kateina opanovala » šastn « situaci.

Orlov, Razumovskij, Panin a j. mli nejvtší zásluhu o pevrat,

je nazývala Kateina v manifeste »vyvolenými národa«, jim (asi 40)

dostalo se skvlých odmn — a tm, kdo je »volili«, lidu — sleveno

na pudu soli 10 kop.! A pece prohlásila Kateina: »Ani veliké

jméno panovnice ruské, ani nahromadní poklad, jimiž bychom se

mohli nad jiné obohatiti, ani touha po pednosti, ani jinaká cti-

žádost nedovedly Nás pohnouti, abjxhom vzali na Se bím vlády-

bylo to jen vyslovené pání našeho národa a naše láska

k nmu a vlasti. Proto jsme nejen vše, co máme, nýbrž sami Sebe

a svj život zasvtili milované vlasti, nežádáme pro Sebe

nieho, co by Nám mohlo sloužiti, nýbrž vnujeme veškeru péi
a práci sláv a blahobytu svého národa.*

Taková e líbila se ruskému národu : to nebyl car-despota, to

byla caice-matika. A Kateina dovedla splniti, co slíbila.

Útrapný byl život prostého Rusa v minulém století. Stoje

i v tžkém poddanství mimo zákon byl vydán do libovle nevzdlané

a surové výkonné moci. Provozování práva poddanského znemravnilo

rychle všechny vrstvy spolenosti a všecky stavy: selský, vojenský

i duchovní. Rusko bylo státem výhradn selským, a zemdlci byli

otroci k pd pipoutaní (krpostnyje = pipevnní). Stav ten inil

milovanou vlast « Rusovi protivnou, nenávidnou. Šlechtic (pomšik)
považoval »duše< za pramen píjm; kaprál del rekrutovi »z tla

emeny «, mlát do nho pedpisy vojenské služby; poslední útoišt
nešastných — církev — inila na svdomí svého stáda mravní

i hmotný nátlak, byla sama majitelkou statisíc »duší«, takže ubohý
lid ani voln nemohl se modliti.

Kdo mohl, opouštl » milovanou vlas, utíkal ze vsi i pluku za

hranice, zvlášt do Polska, ne že by tam panovala svoboda, snáše-

livost nebo humanita — tch neznal a nehledal, nýbrž že mu tam

bylo alespo ponkud vclnji.



564

Továrníkfím bylo dovoleno (1723) zakupovati celé vesnice
se sedláky a užívati tchto mimo práci polní v dílnách

;
po ticeti

pak již létech vymohli toho sob majitelé prmyslových závod
a dol, že smli kupovati sedláky i duše i bez pdy. Práce

v dolech inila z nich otroky — umuené stíny lidské. Doly byly

v rukách milc, koruny a nejvyšších úedník. Jich správcové trýznili

a okrádali sedláky o hubenou mzdu a pi odporu proti tomu dávali

je trestati jako buie. Ani Bh neslyšel ty náky v drách pod-

zemních. •

Pi nastoupení Kateiny II. bylo takových »bui* 49.000.

Vzrstu jich hledla císaovna brániti zákazem, dle nhož nesmli

na dále k úelm prmyslovým kupováni býti sedláci ani s pdou
ani bez ní. Bídu jich mlo napraviti naízení, dle nhož mli pod-

nikatelé smlouvou o mzdu dobrovoln zavíranou s lidem najímati

jej do práce. Lid o tom zpraven nepoctiv, objevil se podvržený

maniíest, nastala boulivá stávka, kterou utišilo — vojsko!

y> Sedlákm nebudiz nieho slíbeno k jich upokojení, dokud se

nepoddají a do práce rjase poslušné se nevrátí, <i. naídila císaovna.

Zásada ta platí, jak známo, podnes. Kde nestaily pušky, užito dl.

Teprve po 17 létech uleveno konen ubohému lidu.

Kateina starala se úsiln o návrat 7iprchlik. T^3k3a.2\^. je trestati

a u vojska, a ve vsích. Dala v cizích zemích ohlašovati jim nejen

volný návrat, nýbrž dokonce ml jim dán býti svobodný pozemek^

ano slevena jistá bemena daní, a hotov vyplacena pomoc na zízení

hospodáství. Pi tom ovšem volala i cizince do zem za stejných

i vtších výhod, aby jednak zalidnila pusté kraje, jednak zjednala

lidu uitele racionelnjšího hospodáství. Ale vše to zstávalo ne-

splnným snem šlechetné snahy. Odkud domácí utíkali, tam to ani

cizince nevábilo. Lid pak nevil slibm: car slibuje, ale úady.? co
Lid nesmírn trpl úplatnosti úadfi, zvlášt soud. Ukaž

z 18. ervence 1762 staví zloád ten v píšerné svtlo: ^Registrátor

novgorodské guberniální kanceláe, Jakub Rember, vzal od chudých

lidí, kteí Nám písahu vrnosti skládah, za to od jednoho každého

poplatek.* Vyšetující soudce v Irkutsku, Krilov, bil kupce pruty,

muil úedníky, dával se od všech upláceti a vedl za to nezízený

život. V Smolensku odsouzeni všichni od gubernátora až do regi-

strátora proto, že vedli s úadem svým obchod. Všecka veejná

místa v guberniích, provinciích, Újezdech i volostech obsazena úplat-

nými lidmi, kteí pivádli obyvatelstvo na mizinu. IMarno bylo stíhati

osoby, tu bylo teba hledati píinu v principu — obecné ne-
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vzdlanosti, která nedopouštla ujasniti pojem o cti osobní, povin-

nosti a mravnosti. V tom nevidl ani uplácející ani uplácený nic

neestného, nýbrž vc zcela pirozenou. Teprve postupem vzdla-

nosti po stu letech (1864) nadešla opravdová náprava tohoto zla.

Avšak i jiné nedostatky jevily se v íši. Ani jediné odvtví
vlády nebylo spoádáno. Co bylo Petrem Vel. zavedeno, ne-

zapustilo posud pevných koen, nevžilo se, a co bylo pouze za-

mýšleno, jeho nástupci ani neprovedli, nebo vtšinou se ani nestarali

o íši, nýbrž jen o vlastní požitky a užitky.

Duchovenstvo, šlechta, vojsko i kupci oekávali úlevy od Kate-

iny. Stav pevností a mst, spravedlnost a finance, komunikace a

pošty, lostvo, prmysl a obchod — vše potebovalo nové úpravy

a pevného ádu. Obrovský ten úkol nezalekl Kateinu, chopila se

ho s myslí smlou, vlí pevnou a upímnou a s vytrvalostí hodnou

úcty a uznání. Její pracovitost a puntikáská správnost ve všem

výten sloužily jí pi zavádní ádu a poádku v íši.

Za Petra III. chodil k panovníkovi, kdo chtl a kdy chtl, aniž

se mu teba bylo nkde ohlašovati — zaveden nový audienní ád

;

eládka dvorská pi odchodu ze služby dostávala hodnost dstojník
a vojvod *) — zrušeno to ; dvorní a j. úady nemly vbec instrukcí,

a dlal, kdo co chtl — dány jim. Tak nastal záhy poádek u dvora.

Ale he šlo to ve správ státní.

Kde najíti zpsobilých pomocník?
Kateina mla mnoho osob dvoru blízkých z pedešlé i nynjší

doby, a pece tak tžký výbr. Hrab
J. J. Suvalov byl rozmailý,

jeho bratr Aleksandr nenávidný; hr. M. H. Voroncov úplatný

a nevzdlaný, druhý Roman nespolehlivý. Golicyn a Trubeckoj
píliš staí, rovnž jinak znamenitý A. P. Bestužev Rjumin.

N.
J.

Panin pi výtených vlastnostech jiných byl svéhlavý a ne-

poddajný, tajemník Tp lov talentovaný, ale bezcharakterní. Orlovi

byli nevzdlaní a nadutí atd. Mezi osobami, které tenkráte tlaily se

okolo trnu, nalézali se lidé otrocky smýšlející, kteí byli schopni

na každé slovo pisvditi, nebo otroci, kteí vykonali každinký

rozkaz — nikoli však mužové, kteí by byli rozumli bhu záležitostí

veejných.

Neuplynul ani rok od Kateinina nastoupení na trn, a již nikdo

z jejího okolí neodvážil se íci jí pravdu v otázkách choulostivjších.

Tím lze si vysvtliti její jednání s nimi, nevyjímaje ani Bestuževa

') Civilní úedník v Újezd s postavením asi jako náš okr. hejtman.
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Rjumina a Panina, kteí konen mli nejspíše na ni vliv. To ukázalo

se v ostrém svtle zvlášt v otázce sekularisace církevních statk.

Kateina vdla, že jí duchove?tstvo prokázalo nesmírnou službu

ped a pi pevratu, proto chtla ukázati na veejnost, že *k ochran
pravoslavné církve « vstoupila na trn. Za to hodnostái církevní

vynášeli ji jako >^ochranitelku vlasti*, pevrat 28. ervna nazývali

»božím zázrakem*, Kateinu velebili jako »vyvolenou Pán«. V koruno-

vaním kázání pravil mitropolit Dmitrij Seenov mezi jiným: >Patilas

na rozhoenost lidu, vidlas vše a vzdýchalas nad blízkým pádem
církve, nad blízkým nebezpeím pro blaho Ruska ; tys jedinká horlila

pro Boha Pána našeho a nejvyššího editele se zázranou a nadlidskou

silou ducha podle nevystihlé Boží prozetelnosti a pedurení. Knží
budou tento zázrak velebiti atd.«

Taková apotheosa revoluního pevratu nevnukala Katein
zajisté velikého mínní o vyšším duchovenstvu. Avšak vysokému

duchovenstvu jednalo se o církevní statky — z toho pramene tekly

šumivé proudy výmluvnosti. Komu to prosplo?

Církev ruská byla neobyejn bohatá. Ona dostala v pedešlých

stoletích pustiny a promnila je v pole a zahrady, osadila je oby-

vatelstvem, psobila na jeho duševní a mravní rozvoj Obas užívali

toho jmní i panovníci k politickým úelm. Petr Vel. dovedl mocn
provádti svou vli, ale v otázce sekularisace couvl. Blažený Dmitrij

Rostovský na jeho ukaž mezi jiným odpovdl s kazatelny: » Vidíte,

pro musí míti (církev) pozemky. Pro vaši nelidskost a nemilosrdnost,

pro vaši lakotu a nepoddajnost, aby služebníci církve se nezžebraili,

bohoslužby na dstojnosti neztratily, chrám Boží nezpustl!« Tato ne-

ohroženost a pímost otásla vlí Petra Vel. i jeho nástupc. A když

Petr lil. odvážil se na církev — padl!

Kateina sama uložila ostatky neohroženého obránce jmní
církevního Dmiitrije Rostovského v stíbrný relikviá, na odiv pi
tom stavla svou zbožnost, všude dávala pednost duchovenstvu, aby

pro sebe získala — veejné mínní. Pak (12. srpna 1762) naídila:

církevní majetek odevzdává se ve správu duchovenstva — proto

mají vésti pesné o píjmech z nho rejstíky, aby JCVství v bu-

doucnosti se pesvdilo, kdo se snaží o prospchy církve

a kdo jich zanedbává.

,
Za tento obrat nemusil by se stydti ani nejvtší státník našeho

' vku. Vznešenou tu snahu musil pochváliti každý laik.

Avšak vyšší klérus cítil chytrý tento nábh v celé jeho tíze,

cítil, jak se mu tím zadrhuje hrdlo, ale neodvažoval se vystoupiti.
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A tu Arscjiij Maciexvic:;, mitropolit rostovský, nástupce blaženého

Drnitrije, postavil se na obranu s neobvyklou odvahou a s úctyhodnou

pímostí. Dokázal z historie a z úkaz carských nesprávnost toho

jednání, odvolával se na vlastní slova Kateinina ped tím v mani-

festech vyhlášená, ukázal, že církev vše má z dobrovolných dar
a své práce, a tudíž právem zve to svým majetkem. Dotkl se pi

tom druhých stav, jimž jedná se jen o zmocnní se tohoto jmní,

nikoliv o užití ho prospšn pro církev.

Obsáhlý spis Arsenijv pijal svatý synod, avšak nebylo v nm
ani jedinkého hodnostáe církevního, který by se jen domníval, že

lze vbec oteven vysloviti v této otázce své pesvdení. Cítili

píliš pravdu dvod » svého bratra*, a proto — vydali ho v šanc

Katein! Jediný Bestužev Rjumin, tento staiký pedstavitel

petrovského Ruska, odvážil se za nho pimlouvati. Ostatní ho od-

soudili dle vle císaovny k uvznní v kláštee Mikulášském ko-

relském pi ústí sev, Dviny, kde hlídána cela jeho 4 vojáky; tu

nesm.l ani psáti, ani s nikým mluviti. A následek?

Kateina bezohledn obrátila se k synodu, jehož otrockou pod-

dajnost z procesu poznala, a rozala rázem uzel sekularisace.

Vnmem úžasu poslouchal synod slova carského úkazu: »Ptám-li

se Vás (t. j. hodnostá církevních), kdo jste a co je Váš úad,

odpovíte mi, že jste státníci, kteí stojí pod vládou panovníka

a zákon evangeha a povoláni jsou hlásati pravdy náboženské a

k zákonm nabádati, jež jsou vodítkem mravnosti*. ... A dále

:

Odkud však se bére, že hledíte lhostejn na nespoetné bohatství,

jež máte a které Vám poskytuje prostedky, že žijete v pebytku
pozemských statk, což se protiví Vašemu úadu .í* Jste nástupci

apoštol, jimž Bh poruil, aby vnukali lidem ošklivost k bo-

hatství, a kteí sami chudicí byli« ... A konen: *jsie osvícení,

nelze Vám jinak nežli uznati, že všecky tyto statky jsoti

uloup€7iy státu; Vy jich nemžete užívati bez bezpráví!*

To je jasné. Bilbasov dobe praví: » Vydali otrocky Arsenije

svtské moci, ted byli od svtské moci otroeni.*

Dne 7. dubna 1763 odsouzen Arsenij, dne 12. kvtna založeno

»kollegium oekonomie<! a dne 26- února 1764 provedena konená
sekularisace. Stát získal 910866 duší, jedna poítá se tenkráte za

30 rubl, což iní 27,325.980 rubl, sumu to na tehdejší doby

r)hromnou. erné (klášterní) duchovenstvo zbaveno jmní, bílé (svtské)

rozdleno ve ti hodnostní stupn, a stanoveny jeho píjmy. Pi tom
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I

ponechána církvi starost o invalidy, mrzáky, starce a chudinu, rovnž
o školy a p. Laikm dostalo se dozoru na církev, laikové znenáhla

otže správy potáhli na sebe.

j

O postavení duchovenstva k laikiím podávají svdectví i zpo-

\vMni rejstíky. Petr Vel. naídil vésti seznamy zpovídajících se, *)

kdo pak nešel k zpovdi, byl trestán podle svých píjm, sedláci

platili dvojnásobné robotné, vdovy a dívky polovici. Tyto tresty byly

podle zpsobu zaízení, urení a vymáhání ist fiskalným a poli-

cejním zízením, které vedlo k strašným zloádm se strany du-

chovní i svtské moci. Duchovní stžovali si na úedníky, a tito se za

to mstili. Ci ein, guberna tor v Tobolsku, dostal nejvyšší dtku
pro nedbalé zavádní rejstík zpovdních, a to na stížnost mitro-

polity Pavla. Za to naídil svým sluhm a policajtm, aby oblékli

eholní kutny, bloumali po mst a protloukli všecky krmy a

vykiené domy. Mitropolit pak v odvetu dal vymalovati velký obraz

posledního soudu a povsiti na dvée chrámové: na nm byl Cierin

od ert háky tažen do pekla.

Blažený Dmitrij bouil kdysi s kazatelny: »Mojžiš vraceje se

s hory (Sinai) ve hnvu rozrazil desatero ve dví, takže na jedné pli

ostalo: ne, ne, ne — a na druhé pli: zabiješ, pokradeš, se-

smilníš. A této druhé polovice desatera drží se naše vojsko —
vraždí, krade, smilní.

«

Tak stojí ve sporu úednictvo, vojsko a duchovenstvo. Z tch

spor tží neobm^ezená moc panovnicí — Katein již neteba míti

ohled.

Pi pevratu 28. ervna mínila šlechta omeziti moc panovnicí.

Zosobnnou touto snahou byl N. J. Panin, jehož otec býval sená-

torem, on sám 14 let vyslancem na dvoe švédském. Vzdlaný,

duchaplný, vážný, ale neústupný a svéhlavý. Jako vychovatel násled-

níka Pavla Petrovie byl Katein velmi blízek a dvren. On chtl

pvodn, aby byla pouze regentkou-porunicí, nikoli caicí. Když se

to nezdailo, zasazoval se o zízení » nejvyšší vládnoucí moci«, která

by mla .skutenou vládu v rukách. » Vládnoucí senát« (pv. osmi-

lenný, nyní více než 20lenný) ml neohranienou i lépe naho-

dilou psobnost, vedle nho byl »kabinet« nejdvrnjších osob pa-

novníkových a » nejvyšší tajná rada«. Císaovna Alžbta Petrovna

zídila nov »radu ministerskou* pro záležitosti vnjší, které byl po-

*) Jako u nás Ferdinand III.
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zdji podízen i senát. Ponvadž nebylo pevných ád a instrukcí pro

tyto instituce, byla jich psobnost ochromena a význam stlaen.

Právem tudíž Panin naléhal na Kateinu, aby uinila v tom nápravu,

a ona svila mu vypracovati opravný návrh. Ten stanovil dv in-

stituce: a) císaskou radu, b) rozdlení senátu v odd-
lení. Celkem nebylo v návrhu nic originelního, avšak tato druhá

ást uhodila na jádro nedostatku senátu. S tím shodoval se i nej-

dmyslnjší kritik tohoto návrhu, polní zbrojmistr Villebois, ale

probíraje jednotlivé body ukázal, že neteba ani moc císaovny Ka-

teiny omeziti, nebo její dvtip a rozum zajišoval zdar vlády. K nmu
pidali se i jiní, a Panin nucen návrh pepracovati.

Opravený projekt podepsala Kateina dne 28. prosince 1762 ve

I
torm manifestu— Paninova strana jásala — a téhož dne jej Kate-

ina roztrhla a odhodila! Byl Panin umlen.^ Po nkolik let po-

zdji vystupuje v téže roli odprce absolutismu.

Kateina zvítzila nad církví i nad šlechtou.

Ješt však byl v Rusku nkdo, jenž mohl býti Katein nebez-

penjším nežli Arsenij a Panin. Byl to Ivan III. Ajitonovi, v ko-

lébce korunovaný a po celý život vznný císa ruský.

Ivánuška byl jako ^bezejmenný vze« zaven v nejpísnjší od-

louenosti v Slislburku. Nešastný tento mladík, byl 23 léta stár,

když nastoupila Kateina na trn. Hlídai jeho, hejtman Vlasjev a

^.poruík Cekin, nakládali s ním krut. Mli tajn naízeno pro pípad
*nemoci nechati ho bez lékae a teprve v poslední chvíli po-

slati pro knze. Pak ho tiše pohrbiti v pevnosti. Kdyby byl uinn
pokus o jeho vysvobození, mli ho zavražditi. Tato tajná in-

strukce nebyla patrn psána dle slov úkazu (7. ervence): »Své

kesanské povinnosti a svatých pikázání pamtlivi, které Nám uklá-

dají za povinnost péi o život bližního* atd.

' Nejvtší vinou Ivana III. bylo, že se — narodil, a pak, že prý—
koktal. Zasluhoval-li za to smrt?

Kdo pomohli Katein na trn, byli skvle odmnni. V asi lij

Jakovlevi Mirovi, pocházející z pední kdysi rodiny malo-

ruské, pomáhal jako gardový dstojník také a — nedostal nieho!
Proto umínil si vysvoboditi Ivana III. z vzení (o nmž cosi slyšel),

aby tím ukojil ctižádost a pomohl si k statkm. Úmysl svj provedl

s neslýchanou bezhlavostí a zpsobil zavraždní vzovo, naež sám
zemel na popravisti. Strašný osud » korunovaného niuenníka«,

Ivana III. — ve spánku byl zavraždn Vlasjevem a Cekinem —
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roz vlnil veejné mínní v Rusku i v záp. Evrop, ale Kateina *) již

sedla pevn, ano pevnji nežli ped tím, a mohla dokonce surové

vrahy odmniti.**)

Tato » bezbožná revoluce « souvisí s otázkou, uialoruskou.

Malorusko bylo nespokojeno, a v elo nespokojených postavil

se konen ataman K. G. Razumovskij, který ml tolik zásluh

o provedení »šastné revoluce «, » zázraku Božího « dne 28. ervna
jako plukovník izmajlovského gardového pluku. Kateina vysoce ce-

nila význam Maloruska a obracela k nmu bedlivou pozornost. Ale

novoty nkteré zpsobily veliké hnutí mysli v hlavách republi

kán kozáckých. Roku 1763 zizován z kozák nový pluk, naízen

rozpis jednodvorc, prohlášeno právo koruny na odúmr, rozkázána

nucená píslušnost v uritém míst, pedepsáno zíditi spoleenstva,

zakázána výroba prachu stelného a j. Razumovskij pišel do du-
chova, vidl, co se dje, a zaal jednati — ve svj prospch. Svolal

na snm stavy maloruské, a tu jeho pívrženci vyslovili nutnost d -
dinosti atamanské hodnosti v rod Raz u mo vských.

Napsána v tom smyslu prosba k císaovn — ale duchovenstvo

odepelo spolupodepsati. Hrab Kyrii Grigorvi Razumovskij spo-

léhal na moc Maioruska, na ohromné své jmní rodinné a na své

zásluhy o císaovnu.

Kateina dala mu soukrom odpovdti, aby zažádal za pro-

puštnou. Podrobil se. Pi odchodu dostal 50.000 rubl darem

a 10.000 rubl výslužného. Na jeho místo jako »generální guvernér*

nastoupil hr. P. A. RiDiijancov. Úad atamanský mlky zrušen,

a s ním mizely znenáhla i zvláštnosti » republikán* maloruských.

Ale nejen Razumovskij, nýbrž i jiní milci toužili po vtších od-

mnách.

Grigorij Gr. JJrlov jmenován generaladjutantem, povýšen na

; hrabte, dostal ády a statky, byl Kateinou milován — ale on chtl

i její ruku a korunu! Orlov Uyl parvenu v pravém slova smyslu:

nadutý, omezený, drzý. Kdys v úzké spolenosti chlubil se císaovn

svým vlivem na gardu a ekl, že mohl Kateinu v msíci zase sesaditi;

Razumovskij žertem dodal: »iMožná, avšak, milý píteli, nebyli by-

*) Kateina zvolala pi první zpráv o této vražd: »ízení Boží jest

obdivuhodné a nevyzpytatelné! Prozetelnost propjila mi patrný dkaz své

milosti, když dala podniknutí tomu tak skoniti.*

*") Vlasjev stal se premiermajorem, ekin secondmajorem, a každý dostal

9000 rubl.
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chom ekali msíc, nýbrž ve 14 dnech bychom t byli povsili.**

Když se rozšíila zpráva o úmyslech Orlových, nastal všude odpor,

a z nho dokonce »plané« spiknutí nkolika dstojník, již trpce

to odpykali. Tím zbavena zárove Kateina vtírání Orlova, nebo on

poznal, že ani císaovna ani veejnost nikdy k tomu nesvolí, teba

by velmi dvrný ml k caici pístup.

Roku 1764 propustila generálního plnomocníka senátu Ale ks,

Ivan. Glbova a dosadila za nho kn. A. A. Vjazemského.
Byl to muž mladý, velmi vzdlaný, pracovitý. Znám byl pro

svou poctivost a nestrannost. To mu pomohlo k pednímu úadu
v íši. Zajímavo, jak v tajné instrukci Kateina mu charakterisuje

tehdejší úady: » Otrocká mysl v tchto úadech nedá se vypsati;

nelze nic dobrého od nich oekávati, dokud to potrvá. V kance-
láích dbá se jen formy; samostatn mysliti posud se

nikdo neodvažuje, akoli tím zájmy státní trpí... Mi-

luji pravdu, mžete ji beze strachu vysloviti, mžete beze vší pi tom

starosti se mnou se píti, je4i to ve prospch vci« atd.

Jak krásn tou se tato poslední slova a jak v mnohém odpo

rovala jim skutenost.

Kateina byla žena výteného rozumu, ona vdla, že zhoubou

pravdy je tajemnost, a pece již v nkolika nedlích po svém

nastoupení dala se na cestu tajné kanceláe, tajných instrukcí, taj-

ných zatýkání, výslech a soud, ano i tajného trestání. Tak veliká

jest moc zakoenlého zvyku, že ani mohutný duch této slavné ženy

mu neodolal, i on se mu poddal úpln. V ní jasn pozorujeme zápas

mezi upímností a petvákou, a jakkoli tato znan je omezená,

pece nebyla potlaena. Ani Tacit, ani Péréfixe, ani Montesquieu ne-

dovedli jí z této nemoci úpln vyléiti.

To zvlášt zajímav jeví se v zahranin politice.

Velkoknžna Kateina nenávidla z duše Prusko — císaovna

Kateina v prvém manifeste {2^. ervna) prohlásila: » Rusko zave-

ním nového míru s úhlavním nepítelem skuten jest úpln
uvedeno pod jho.« Ale tento »úhlavní nepítel« hrál jen v mani-

feste svou roli vi veejnému mínní ruskému. Nenávidný a sesa-

zený Petr 111. byl pítel Pruska — odtud slova manifestu. Avšak
Rusku krom pomr zahraniných bylo pedevším potebí míru, a

Kateina zstala ve jhu pedešlých smluv s povzdechem: » Snad po-

mže Bh zmniti tento nesnesitelný mír v našem smyslu « (tajný

dopis hr. Saltykovu). Kateina své nepátelství podídila zájmu íše.

Proto pejala sama na svá bedra zahranin záležitosti, majíc jen
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k ruce »otce« A. P. Bestuževa Rjumina, který jí byl živým zástup-

cem ideí Petra Vel., jimiž byla tak nadšena : jeho prostá pítomnost

upomínala ji na » Našeho vroucn milovaného dda«
;
proto prokazo-

vána mu est, milost, pozornost.

Katein jednalo se o mír uvnit a pevné postavení na venek.

Proto ne bez nákladu vypudila polského kralevie z Ktiron a ode-

vzdala je »svému« vévodovi J. A. Bironovi, který byl všeho od

Alžbty Petrovny zbaven. A cn jí splácel tuto milost otrockou od-

daností a byl pevnou baštou íše ruské pi Baltickém moi.

Stejnou myšlénkou vedena hledla do Polska. August III. byl

stár a tžce nemocen. Kateina vyhlédla si za krále Stanislava

Poniatowského, jenž byl si kdysi získal lásky velkoknžniny.

Bilbasov s neobyejnou nestranností vykládá celý vývoj úpadku pol-

ského, aby vysvtlil možnost a snadnost provedení tohoto úmyslu.

Polsko bylo úpln rozerváno, sousedm jednalo se o udržení tchto

pomr, což dalo se zjednati jen tím, dosedne-li na trn »piasto-

vec«, t. j. domácí šlechtic, nemající, pokrevní opory za hranicemi.

K tomu výborn hodil se Poniatowski. Jsa v pokrevních svazcích

s Cartoryjskými ml na své stran nejmocnjší panský rod v Polsku,

on výborn hodil se k udržení » šastné anarchie « republiky Polské.

On byl z rodu toho nejchudší, nejbezvýznamnjší, nejbezcharakternjší,

a proto nejlépe se hodil k takové úloze.

Kateina potebovala však spojenc, nebo kižovaly se tu

zájmy Rakouska, Francie, Pruska, Ruska a Turecka. Rakousko bylo

na stran saské, proto obrátila se k Fridrichu II. Ten lichotil se

Rusku ochotn zavazuje se uznati, kohokoli Kateina navrhne. Ale

nco za nco. V tajné o to smlouv, kterou vynutil úlisn Fridrich

na vzpírající se Katein — bála se veejného mínní v Rusku—
zavené 31. bezna 1764 na udržení polské anarchie a spolku Ruska

s Pruskem, objevují se prvn nábhy na »rozdlení Polska«.

Tak dosáhl Fridrich svého cíle — smlouvy s Ruskem, a Kate-

ina rovnž. Stanislav Poniatowski byl zvolen 26. srpna 1764 za pí^

tomnosti ruského vojska za krále, a sice bez odporu stav i jiných

kandidát. Tiché tyto volby jasn svdily o stavu vcí v Polsku.

Nyní mla Kateina » svého krále « v Polsku a mohla spádati

nové plány obrácené na jih k boulivým vlnám erného moe.
Pehlédneme-li ruské djiny, vidíme, že Petr Vel. byl zaklada-

j
tlem, Kateina upevnitelkou a Alexandr II. osvoboditelem moder-

iního._.Ruska. Petr Vel. vynikal pevnou odvahou, bystrostí vtipu,

úžasnou pracovitostí a neuhasitelným novotástvím. V nm sluuje
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I
se bezohledná krutost doby dopetrovské s civilisací západní Evropy.

V nm zápasí rozum Evropana s vášnmi Rusa. On je rodilý Rus
vychovaný po západnicku.

1 Kateina Veliká je rodilá cizinka, vychovaná rusky. Pilnula

jk Rusku nejprv rozumem, pak srdcem. Rusko dalo jí vše: milující

'>tetu«, vlast, trn a slávu. Rovnala se Petru Vel. bystrostí vtipu,

pracovitostí a odvahou. Vynikala nad nho neobyejným vzdláním,

vypoítavostí, klidnou rozvahou a pekvapující ve všem pesností.

^Nebyla nadarmo Nmkyní. Petr stavl z kvádr, Kateina obkládala

je mramorem. Ale Kateina jako Petr mají své vady a nedostatky

své doby; Petr i Kateina jsou pro Rusko »Velikými«, i když ode-

teme z jich innosti všecky války. Oni dali Rusko Evrop. Nynjší
car vrací Rusko Rusku.

Nelze závrem nepipomenouti, že dílo Bilbasovo znamená
i v ruské literatue znamenitý pokrok. Spisovatel spojuje pesný
pragmatism s ustaviným rozborem psychologickým jednajících osob,

pi emž ostré a bezohledné kritice podrobuje každý zjev a dj.

jNestrannost jeho a íznost budí v tenái neobyejný zájem, na-

prosté ovládání rozsáhlého archiválního materiálu budí obdiv. Dílo

to je naprosto ušeteno vnjší vdeckosti nmecké, nikde není po-

lemik, a citáty uvádny na doplnní textu jedin z pramen.



Poátkové djepisu sociálního.*)

Referuje dr. J. Peisker.

(Dokonení.)

V dob nejstarší byl rod rodinou a státem zárove; chránil slabé

píslušníky své ped silnjšími a všechny dohromady ped ne-

pítelem vnjším, a staral se o jich výživu ; sousteoval v sob moc
ochrannou ili právní, vojenskou a hospodáskou. Když pak rod

vzrostl v plemenný stát, a rody byly pak jen ástmi celku vtšího,

bylo jim vyrovnati se s mocí veejnou o dosavadní práva jejich.

Pi tom ztratily funkce vojenské, ježto starost o bezpenost vnjší

pevzalo plém. Le díl z funkce této podržely pece, pokud šlo

o pomr jednotlivých rod mezi sebou. Stavil se ješt uvnit plemene

velmi snadno proti rodu rod, jakmile jednotlivec utkal se sporn
s píslušníkem rodu jiného. Takové spory celých rod rozhodovány

sice cestou práva. Le prbh sporu, jakož i soudního ízení dosud

niím nebyl jiným než odleskem vojny, jen že ped soudem zápaseno

spíše doklady než ostím mee. Proto teba bylo jednotlivcovi zbrojné

i písežné podpory rodu jeho, aby zvítzil, a také i pomoci hmotné,

aby složiti mohl pokutu, kdyby soudn neb smírem byl k ní za-

vázán. Pomoci této poskytoval pak rod na míst staré pomoci vá-

lené: rodová pomoc v pípad války zamnila se v pomoc pi
ízení soudním.

Mnohem nerušenji po vzniku plemenného státu setrvávaly zá-

štitné i hospodáské funkce rodu. Samo sebou rozumí se to pi
funkci záštitné. Le i pravomoc ekonomická, jak se v podstat

jevila zprvu v udržování komunistického (? ? ?) chlebení, pozdji

~) Karl Lamprecht, Deutsche Geschichte I— III.



v upravování ddického postupu pi zboží movitém zstala netknuta.

Ve styk s mocí veejnou vešla teprv, když plém dosáhlo držby

urgitého území, jež poalo mezi rod\^ rozdíleti, tudíž vznikem pev-

njších práv pozemkových. Pak mohlo se díti, že zájmy veejné staly

se smrodatnými pro pozemková práva majetková, tudíž i pro zpsob
jich zdditelnosti : takže touto cestou názory veejnoprávn poaly

vnikati do rodového práva ddického. Le nebyli to již rodové dle

ádu materného, nýbrž zádruhy patrarchické. Pechod pak z prvého

ádu do druhého a rozvoj rodové ústavy na základ rodiny s muntem
mužovým dá se nejlépe stopovati práv pi právu ddickém.

V dobách pedhistorických jednalo se tu jen o zboží movité;

, nebylo ješt jakýchkoli pevných práv pozemkových. Movitost ob-

1 sáhovala ženské domácí náadí, postel manželskou v to poítaje,

a nepatrné náiní hospodáské. Obé dle prvotního ádu materného

'spadalo s matky na dcery; nebylo-li jich, spadalo na sestry matiny;

'když i tch nebylo, pak na dcery jejich atd. Manželovy byly jen

Jeho zbran a jeho náiní ; obé spadalo do jeJio rodu, tudíž na syny

isestiny. Z manželství nevzrostla tudíž žádná stálá majetková massa,

nýbrž spadal majetek rodinný (nehled k nepatrnému ddictví nej-

potebnjší výzbroje mužovy ve prospch rodu jcJu^ naprosto na rod

jmatin.

Nabyv muntu nad ženou a nad dtmi, manžel vstoupil k obma
do pomru osobn mnohem bližšího. Na jich budoucnosti poalo

mu více záležeti; vznikla v nm vle a síla, opanovati správu zboží

rodinného — vyjma výbavu ženinu — a v ddictví je zanechati

dtem svým a ne již, jak to díve ^ se zbrojí bývalo, synm sester

svých. Vítzstvím snah tchto vznikl nový ád ddický na zboží

rodinné. Movitost skládala se pak z díl tí: z výbavy, zbroje a ze

zboží rodinného v užším smyslu. Z toho jen výbava — jako kdysi

všechno zboží rodinné — spadala jen na ddice ženské, a to jen

ddiky z rodu matina. U Frank však již v 5. stol. po Kr. stídav
na nejbližší píbuzné ženské z rodu matina a otcova. Zbroje otcovy

dostalo se synm vlastním, zprvu as darem za živa, pozdji pravým

ddictvím. Zboží pak rodinné v smyslu užším, stáda, nevolníky,

vozy, dm, neddily již ženy rodu matina, nýbrž muži rodiny,

t. ). synové, a když jich nebylo, pak ddili postupn muži dvou

nejbližších stup agnatských — a teprv když i tch nebylo, ddili

muži rodu matina.

Na tomto stupni shledal Germány Tacitus. Monogamická rodina

jest již samohybná, ale ješt pod ochranou obojího pokrevenstva.
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Dosud jest jí rod mateí zrovna tak blízek, ne-li bližší, jako rod

otcv.

j

Prbhem asi patnácti generací pesunut pomr ten z rodu

imateího na rod otcv. Nejmladší a poslední tato pemna, pi-

vodivší úplné vítzství patrarchie, zpsobena ponenáhlým vznikem

majetku pozemkového, který dle celé své podstaty mohl ddicky
spadati jen na muže. Z prvu ddili jen *) synové, brzy však rozšíilo

se pozemkové právo ddické pes nejužší kruh rodinný. Od 5. a

6. století tém u všech kmen pvodu nmeckého ddinu (hereditas)

ddí jen mužové pokrevenstva otcova tém výhradn.

Nové toto právo poíná zatlaovati staré právo ddické i na

movitosti, jež do té doby bylo pokrevenstvu mateímu pomrn
ješt píznivo. Stala se pda od dob Merov^eovc nejvtší, ba tém
výhradnou hospodáskou mocností doby, a úprava pomru pdy
k lovku byla hlavní úlohou právního rozvoje. Vi tomu nedalo

se ddické právo pokrevenstva matina udržeti ani na zboží movité.

Tento ústup metrarchických pežitk vypluje prvou polovici stedo-

vku a dává celé té dob ráz . .

.

Vylíiv takto rozvoj pirozeného ulenní národa, pechází

Lamprecht v další kapitole k pravké ústav státní:

Ústava svta starogermánského mla tyto ti orgány: rodinu,

hundertschaft, národ (volk).

V rodin, již patrarchické, otec-manžel byl pirozeným pánem

;

pod jeho ochranou stály všechny dti (mimo dcery vyvdané), i man-

želka a nevyvdané ženštiny z nejbližšího pokrevenstva otcova; pod

jeho vojenským vedením stáli bojeschopní lenové rodiny.

]\Iezi rodinu a mezi vyšší politickou jednicí, hundertschaft,

sunuly se sippy, pokrevenstva. K sipp náležely všechny kue, jichž

pokrevenství njak bylo ješt patrno. Závažnost sippy nespoívala

v organisaci státní, nýbrž v protiv k ní. V dob pedhistorické

byla sippe pedchdcem státu, její rodové zájmy byly tudíž starší,

než pouhá státní organisace, a zájm tch hájila i na dále samostatn.

Sippe mla svj mír (sippenfrieden) a svou ps (sippenfehde), stát

také svj mír a svou válku. Celá pak výchova mravní i duchová

jednotlivce byla vcí sippy, do ehož stát takm nijak se nemíchal.

I dí právem Lamprecht, že kdo pro periodu nejstarší není si vdom
protivy mezi široce rozvtvenými formami životnými sippy a mezi

*) To ovšem nade vši pochybnost povýšeno neni^ závisíc na nesprávném

moderním výkladu slova »vicini« v Edict. Chilperici c. 3.
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ústavou moci veejné, a kdo peliv nevyšetuje vzájemný jich vliv

na podstatu moci veejné, ten pedem již se zíká správného na-

zírání do povahy a vzrstu germánské ideje státní.

Vyšší, speciáln státovou jednicí nad kuemi byl hundertschaft,

pvodu nepochybn as metrarchického ; za dob Caesarových a Taci-

tových jest to oddíl pedem vojenský o 100—120 kuích jedné neb

as tém vždy nkolika sipp as o tisíci duších a nejvýše tech stech

bojovnících; zárove rámec to vojenský, který postupem poínajícího

usedání pijímá charakter prostorný : nkolik tvercových mil to bylo>

na nichž každý hundertschaft nalezl obživu, pokud národ syt byl

potulného sthování se.

Z hundertschaft, prmrn as po nkolika tuctech, skládal se

národ jakožto objekt državy zvláštní, samostatné, svrchované. Le
páska, hundertschafty vížící, nezídka bývala nepevna; zejména

v dobách silného hnutí politického, neb když nutkala tíse, odlouil

se ten onen hundertschaft a pimkl se k státu jinému.

Celkem byly národní státy germánské državami pomrn ma-

lými, as s tolik obyvatelstvem jako dnešní msta prostední veli-

kosti; ale úmrn byly ulenny. Kuu poutaly zájmy v podstat

pirozené, hundertschaft pedevším vojensko-soudružné, pak i hospo-

dásko-spoleenstvové, národ pak zájmy politické, a tím hotovo bylo

ono velké trojlení spolené psobnosti, kterou zachoval si Nmec
až po dnešní den.

V kui vládl otec. V ele hundertschaft stál hlavár, princeps;

slovo to píliš štde pekládáno v »kníže«. Národ jakožto celek

nebyl tak vyvinut, aby mu nutn teba bývalo spoleného, stálého

panovníka; mohl snadno ízen býti sborem hlavár; v dob války

teba však bylo íjení jednotného, i obrán jeden z hlavár za vévodu.

Kde však i v míru stál v ele panovník, nebyl, a jako král ctn,

vlastn nic víc než hlavár obzvlášt vážený, bez moci svéprávné,

ale jediný oprávnný pedseda v rad hlavár.

Jest tudíž hlavár doby germánské ádným vdcem národa, jen

podle nho, nikoli vlastn nad ním, vyškytá se pravká hodnost

královská, zvlášt u kmen východních.

Hlavár hmdertschaftu volen na hromada celého národa, tudíž

hundertschafty všejni. Le volba sotva as byla naprosto volná, ob-

mezujíc se nepochybn na uznání zvolence hundertschaft, jehož se

to týkalo. A uvnit hundertschaft opt neml každý oban stejných

nárok na hodnost tu. Pední právo na ni bývalo od staradávna

ddiné v jistých rodinách, nejastji snad v rodin jen jediné; le
NAŠE DOBA I., 8. 37
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v rodin té jen vynikající statenost toho onoho dávala áku, že

bude obrán za hlavára. Zvolenému pak zstaveno, jak a pokud bude

užívati moci své: ml dvru lidu, nabyl jí starobylostí vznešeného

pvodu a ocenním zásluh osobních.

Nebyl to tudíž volební ád do podrobná promyšlený, mnoha
zkušenostmi opený, dle nhož obrán býval hlavár. Vbec nebýval

ani tak obrán, jako spíše vrstal rodem i zásluhami do povolání

panovnického za nadšeného souhlasu obce, k níž náležel. Tento

charakter volby vysvtluje, že i ostatní obané, nejen píslušnic^

rodin urozených, pokládáni nebyli za zásadn z hodnosti hlavárské

vyloueny. Jest tomu nejinak nežli pozdji v stedovku. Povždy

byli panovníci nmetí až k Staufským voleni z rodu nejvyššího,

a syn byl nástupcem otcovým, pokud pirozený postup generací to

pipouštl. Když však pvodce Sachsenspieglu za císae Friedricha II.

chtl vyšetiti zákonné podmínky passivního práva na korunu, tu

žádných nenalezl jiných, jež by pravoplatnými byly, než ty, že král

musí býti svobodník a z poctivého lože.

Zpsob volby hlavára znaí též i podstatu jeho hodnosti. Byl

dvrníkem obce : vdcem jejím ve všem všudy : nebylo pomyslitel-

ného omezení jeho práva, všudy konati dobré; nebyl ani tak úed-

níkem, jako zástupcem obce. Celkem psobil ve tech smrech

:

byl poruníkem (schutzwalt), náelníkem soudním a vévodou obce.

Kde kdo jen byl v hundertschaítu, jenž nebyl svéprávný a ne-

požíval záštity svého pokrevenstva, stál pod záštitou hlavára. Hlavár

jakožto vrchní námstný chranitel všech pijímal, jako po nm ne-

setné, všelijak vzniklé mocnosti záštitné stedovku, v uritých dobách

roních kusy dobytka, ozdob, šatstva, pokrm darem. Povinností

estnou mu bylo, jménem obce hostiti cizince.

Jakožto náelník soudní byl hlavár pedevším soudcem smírím

;

ml býti o smiování po dobrém žádán, díve nežli nastoupena cesta

bitkého práva rodové fehdy, anebo cesta formálního líení pe
soudní. Došlo-li však k rozhodnutí soudnímu, tož byl to opt

\ hlavár, jenž v ele obce jakožto soudu stál a na znamení zákonného

ízení svého bral ást pokut veejných, jež spadaly na obec za po-

rušení míru.
' Ve válce konen byl hlavár vévodou rozeným ; byl zodpovdn
za káze a chrabrost hundertschaítu, jako i jemu ruili jednotliví

otcové za vojenskou zdatnost syn. Vedl do boje, ale vedl též ke

koisti; pod jeho dozorem byla dlena; tak i okupované území roz-

díleno k pastv a trvalejšímu užívání pod pluhem.



Tu nebyla to již ona stará, pirozen patriarchalná *) moc dí-

vjšího staešiny metrarchického rodu údlného, jejíž úinkem hlavár

poslušnosti docházel; on porouel mocí úedního práva rozkazovacího,

jež vyplynulo z kázn vojenské. Jest to nejstarší forma batinu,

pozdjší moci úední král nmeckých; pibuzno jsouc s eckým
gcorj', lat. fáma, fari, fanum, vykládáno slovo bann ješt v dob
Meroveovc jakožto slavnostní slovo rozkazné královo.

Vedle tohoto vojenského pvodu hlavárské dstojnosti nelze

však nevidti ješt zdroj druhý, vedoucí nás do pravk nmecké (.?)

ústavy rodové dle ádu mateího. V dalekosáhlých právech svých

jakožto záštita obce jeví se hlavár jen jako nástupce nkdejšího

staešiny (avuncula), a též jeho smírí, pozdji soudcovská innost,

jakož i vojenské jeho vdcovství prýští z pravomoci pravkého
staešiny, jak se to ješt ozývá z nejstarších nám známých pojmeno-

vání hlavára : thnnginus =^ starý, ctihodný, slov Frankm, toUkéž

caldor Sasm.

Hiinno jest název novjší, záhy již u Frank, Sas a Fris,

pozdji u všech tém kmen nmeckých. V gotštin slovo obdobné
hundafaj)s znaí vévodu hundertschaftu. Vidíme tu výmnu názv,

shodnou s pemnou práv hlavárových, ba i samé podstaty hundert-

schatové obce vbec. Hundertschaft, jak se zdá, gentiliný úd národa

dle ádu mateího, vznikem ádu oteckého zbaven byl pvodního,
pirozeného rázu svého, podržel však zevnjší útvar pro svj sou-

asný význam taktický jakožto pododdíl národní hotovosti. Podobn
pesunul se význam náelníka; z thúngina, ealdora stal se hunno
a vojenská, pozdji pak i soudcovská innost zastínila znenáhla

nejstarší, gentilinou podstatu jeho práv.

Souasn dala se jiná, v následcích dležitjší promna dsto-
jenství jeho. Staešina metrarchický býval vskutku nejstarší muž
plemene. (!) V dobách historických dstojnost hlavárská nevíže se

však nikoli k njakému stáí, nýbrž jen k pednímu rodu obce. Jak
udala se zmna tato? O tom zpráv historických nemáme, ale srov-

návací národopis podává nám vysvtlení : Nikde nepozorujeme, ze by

patrarchie ujímala se díve nežli váhou osobní, blízkostí osobní muž
nejvíce vynikajících. Staešinové doby pechodní, z metrarchie do
patrarchie, pirozen musili pedevším prosaditi, že jich dstojnost

*) Slovo to jest zde nešastn voleno, patrn lapsus; metrarchickým stae-

šinou nebyl ani otec, ani dd, neb bratr jednoho z nich, tudíž patri-archa,

nýbrž bratr matky, báby, prabáby, avunculus.

37*
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a zboží nespadalo již podle práva na syny sester jejich, nýbrž na

syny vlastní. Tak založili za souhlasu obce svého rodu volb po-

dobného prvou rodinu dle ádu oteckého, a pálo-li štstí a staila-Ii

osobní zásluha k nálad, vedoucí k optnému souhlasu obce i za

generací píštích, pak pední toto právo rodiny oné se udrželo: stalo

se šlechtictvím. Tak povstal onen výbr rodin spoleného pvodu
patrarchického, jemuž ješt i nejpozdnjší pokolení pipisují právo

na dstojnost hlavárskou, a slovo konig, stnm. kuning — o^kunni^=^

geschleclit — stalo se velmi praegnantním pojmenováním též i d-
stojnosti hlavárské. (I, 12S— 29.)

Zde Lamprecht na vítzné výprav své za pravdou — pevrhl

o stejné úskalí jako pi rozboru rodiny metrarchické.

Ze srovnávací ethnologie vystihl ovšem premisu (proložen

uvedenou) tak pesn, že i jemu samému to sloužit mže za ozdobu,

ale co z ní vyvodil, podobá se republice s panem velkovévodou

v ele jako vejce vejci. Hleme jen

:

V metrarchii vládne avunculus, po nm sestenec; v patrarchii

otec, po nm syn. Sestenec a syn muže v útvaru mateím jsou si

cizí jako vlk a šakal, neznají se, náležejí do zcela rzných pokre-

venstev, mezi nimiž zeje spoleenská propast ješt vtší než mezi

dvma sob cizími pokrevenstvy patrarchickými. Nahrazení sestence

synem nelze si pedstaviti jakožto vývoj nenáhlý (pl sestence, pl
syna), nýbrž — to uznává Lamprecht — jakožto in naprostý, rázu

tak význan pevratného, že se mu v dsledcích nevyrovná pražádná

jiná revoluce svta. A kdo by z avunkul byl chtl co podobného

provésti, ten by musil celou tu revoluci prodlati díve v sob samém,

ve vlastní duši své, ve vlastní mysli své, ve vlastním srdci svém, ili

zkrátka, byl by lovkem vi souasnému svtu perversním až do

nemožnosti pathologické i spoleenské. Jako zemtesení kru zemskou

rozvrací, co vespod bylo, na vrch metá, horu v propast sráží, moe
vysouší, a pevninu v moe mní, stejn psobil by endemický vznik

na pd metrarchické.

A k nemu podobnému že by celý rod — který nota bene

pro sebe jakožto plebs i na dále podržel ád materný — dal své

svolení a pijal za pána, ba dvrníka a zmocnnce svého osobnost

nepokrevnou, cizedivou, z níž k nmu ješt více než k nám objek-

tivným pozorovatelm by vanul »dech cizího svta citového

«

(I, 105.) To by bylo víc než zázrakem bývalo ; a zázrak ten by

se byl musil nepetržit opakovati mnohokráte, aby ztuhl v instituci

trvalou. Po tu dobu by musil vždy syn panujícího hlavára povrh-
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nouti výhodami, jichž mu poskytoval vlastní, t. j. mateí jeho rod,

povrhnouti ddictvím svého avunkula, t. j. osoby, jež srdci jeho byla

nejbližší, a hledat i nalé/.ti teplo na krbu cizím, nehostinném, na

kibu otcov, jehož pirozenými ddici byli synové otcovy sestry!!

Vše to pokládáme za naprosto nemožné*) a vbec za zcela

nesprávný závrek, že spoleenský rozvoj lovenstva bral se ze

stavil divokosti k metrarchii a odsud k patrarchii, ježto prý ic vseeli

tnn 7tárodú, které mžeme stopovati do jich spoleenských poátk,

shledáváme více men vysplou neb ustupující metrarchii.

Nesprávnost závrku toho vyvozujeme:

1. z fakta, že patrarchie stavu pirozenému, jak jej vidíme ve

vyšší faun, tak blízka jest, jako jest ho daleka — metrarchie,

avunkulát.

2. Nejvysplejší jazykové skupiny, indoevropská**) i semit-

*) Nemžeme pominouti mlením jednoho ješt tvrzení Lamprechtova, jež

za nesprávné pokládáme, že totiž staešina metrarchický býval vskutku nejstarší

muž plemene (des Geschlechtsverbandes). Rod pedstavuje si Lamprecht za

organism velký, aspo o nkolika stech hlav o spoleném pvodn chlebení.

Budiž konstatováno, že všecko to niím, ani žádnou správou, ani žádnou de.

dukcí nedá se vyvoditi. Ale naopak jest jisto, že 1. chlebení spolené neváže

se nikde a nikdy se nevázalo na rod, pokrevenstvo, nýbrž vždy jen na rodinu,

potomstvo, jež v nové rodiny se mže rozpadnouti, jakmile zemel spoleného

pedka (v metrarchii spolené matky,' v patrarchii otce) syn-starešina poslední.

Stálo by za to, cenu vypsati tomu, kdo by našel povinnou zádruhu, v jejíž

cele by stál již jen bratranec pokolení ze živoucích nejstaršího. Celou konfusi

v názorech o zádruze zpsobuje to, že poet zádruhá a nikoli poet pokolení

pokládá se za mítko, a že zádruha povinná, t. j. taková, která dle práva

obyejového rozdlena býti ješt nesmí, — a to jedin jest zádruha jakožto

instituce — nebývá odlišována od zádruhy dobrovolné, trvající ješt i v po-

kolení tvrtém neb pátém aneb i dále, ale vždy jen do vle zádruhá. Zádruha

dobrovolná. Široká, vyskytuje se jen ojedinle, nikde jako instituce, vždy jen

sporadicky, s minulostí velmi krátkou. Ti, kteí pokládají jihoslovanskou širší

zádruhu za residuum ze slovanského pravku, nech si petou výklad opaku

v smrodatném spise Novakoviov: »Ceno«. Beorpa^ lt91. (CpncKa Kp. AKa^e-

MHJa, r.Tiac XXIV.) 2. Z jednotlivých zádruh, genealogicky seadných, skládá

se pokrevenstvo, plém. A nech jest to v útvaru metrarchickém, i patrarchi-

ckém, nikde nestojí a nikdy nestál v ele nejstarší muž pleme?ie, nýbrž vždy

jen, pokud o ád pokrevenský jde a ne o vis maior, nejstarší muž nejstaršího

Kiidu (seniorát) aneb nejstarší muž nejstarší rodiny nejstaršího rodu (primo-

ííenitura). 'ó. V útvaru metrarchickém jest šlechta stejn pomyslitelna jako v útvaru

patrarchickém.

**) Delbrijck, >Die indogermanischen Ver\vandtschaftsnamen«. (Abh.

d. phil.-hist. Cl. d. sáchs. Ges. XI, 5. 1889.)
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I
ská *) mají sice každá po spoleném významu pro otce a vdovu, pro

snachu a jejího tchána i tchyni, nikoH však pro bratra matina =
avunkula. Kdyby však pravdivým byl námi popíraný závrek, tož by
musily míti po spoleném významu pro avunkula, a 7iesmHy by míti

ho pro otce a vdovu, tím mén pro snachu a jejího tchána i tchyni.

Ježto však skuten i u indoevropc i u semit shledáváme

metrarchické stopy více než patrné, nezbývá po našem soud výklad

jiný než ten, že v dobách, ležících daleko, daleko pi^ed hranicemi

všech poznatk vdeckých, lovenstvo rozpadalo se ve skupiny dv

:

1. ohromnou metrarchickou a 2. malou, istoist patrarchickou.

Jak povstal spoleenský ád metrarchický a jak patrarchický,

toho nikdo ješt nevyzkoumal. Jednoduše tu byl, jako tu jest stát

velí a mravení.

! Metrarchie není píznivá pokroku; kde ploditel a pstoun nejsou

osobou jedinou, tam není energie životní. Metrarchie nemá rodiny,

ježto nemá oficiálního otce. Kde není rodiny, tam není státu.

Metrarchie mže vésti a vedla místy k životu blaženému, idyli-

ckému, jak tenáe pouil Durdík (feuill. »Nár. List* z 30. kv. 1893.

» Mateské právo ve stední Sumate*). Tam, kde rodina skládá se

vesms ze samých kognat mezi sebou vyrostších, kde element cizí,

manžel, jest pouhým hostem, noním, kradmým, tam víme, že

» všichni žijí klidn vedle sebe u sebe bez hádek a záští «. Mlo by

se však, zejména na Sumate, vyšetiti, jak psobí stav ten na diferen-

cování povah a schopností jednotlivc a zdali lze vbec mluviti tu

o diferencovaných schopnostech.

Je-li metrarchie idyla, jest patrarchie epos. Tu alfa i omega

jest otcova pést. Jeho vle a zvle suprema lex; doma nezlomná;

na venek výbojná, pokud nenarazí na pst silnjšího. Stálý tu neklid,

zápas, tlo i ducha zamstnávající, sílící, zdokonalující.

Již poátek rodiny patrarchické jest násilí: násilím unesl muž
ženu v majetek^ a násilím ho uhájil.**) Ale domácnost jeho sama lá-

*) Wellhausen, »Die Ehe bei den Arabern« v Nachrichten v. d. kgl.

Ges. d. Wiss. zu Gottingen. 1893. No. 11.

'•-'•') Jak patrarchický princip povstal, o tom zbyteno se hádati ; ten jest

zcela pirozený; jak podle metrarchismu tu a tam znovu se mohl zmoci, o tom

jest ovšem domnnková diskuse ,možná. Tak mohl znovu vzklíiti z uskok:

Metrarchismus iní totiž pudové stránce lovka nemalé násilí, jak toho

svdectvím jsou hrozné tresty proti incestu. Vinnik ped nimi uniká do úkrytu

hor a les, bera s sebou pedmt vášn své, doma rovnž právu propadlý. Oba

jsou vyhostnci, bez rodinného spojení se svtem, odkázáni sami na sebe, na
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/kala k násilí, ml-li dcery dospívající. Proto je poal odstrao-

i

váti hned po narození, nebyly mu pranic platný ; u vku dtském
' ujídaly chléb nepracujíce, a když dosply, neuhlídal jich ped únosem.

Drasticky vystihuje pravdu srbské písloví : »Pcerajest veeí cizího.

«

ím více silných paží ml v dom svém, tím bezpenjší budoucnosti

mohl hledt vstíc. I toužil míti mnoho syn; kdo syna neobdrží.

>toho dm se rozkopá* (srb.), toho pam zanikne. Pomr mezi pa-

itrarchickým otcem a syny záhy pesunuje se do íše metafysických

pedstav, k rodinné disciplin pistupuje tím pieta s jedné, srdenost

s druhé strany. Tím i postavení ženy k muži stává se snesitelnjším

:

pojí je oba láska k synm, touha po mnohých synech. S hroznou

myšlénkou bezsynovství nelze se spáteliti, proto tomu, kdo jím

stižen byl, opaten syn fingovaný : žena-vdova s bratrem neb jiným

píbuzným zesnulého povinni jsou zploditi syna mrtvému (nijóg

vdovy, levirát).

Tím dán manželství vbec zvláštní, transcendentní nádech

;

manželství stává se svátostí, namnoze i tak nerozlunou, že nezaniká

smrtí manželovou : Vdova nesmí se podruhé provdati
;

jinde zas

dti, jež vdova porodí, všecky náležejí zesnulému, i když sám vlastní

syny zanechal.

Kde únosu ubylo hrozivosti tím, že místo krvavé odvety na-

stoupilo obligátní narovnání, pestala býti dcera kamenem úrazu a

stala se aspo trpným lenem rodiny, i ona nalezla trochu toho

tepla u srdce otcova, jenž i v ní poal spatovati vlastní krev a neza-

nechal-li syn, poala se dliti se vdovou o povinnost syna mu opa-

^titi (nijóg dcery). Nijóg dalek jest toho, aby vedl k heterismu, úloha

'zploditi syna mrtvému ani pro bratra není lákavá, nic menšího

neznamenajíc, než darovati vlastního syna jinému, do kue cizí. Jest

itudíž satek s dívkou, která bratí nemá, neštstím. Nejde ona za

I nho, nýbrž on za ni, aby jako domazet, piženný, pokraovate-

|lejn byl rodu ne otce svého, nýbrž tchánova. Proto otec syn ne-

majících pernou práci má, aby pro svou »dceru-ddiku« vhod-

ného domazeta nalezl.

Nic není pominuto, co by vedlo k uspokojení touhy, v muž-

ském potomstvu žíti dále, na vky ; touha ta jest individuální v kaž-

dém muži, a nutn též vede k individualisování spolenosti. I v zá-

svou životní energii. A patrarchická rodina jest tím vlastn již hotova. Živí se

;loupeží. Uskok pibývá, patrarchism se prohlubuje, vzniká vojenská urgani-

sace, loupež pechází u výboj.
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druže každý muž jest pánem ženy své a dtí svých, zakladatelem

svéprávné rodiny nové, jejíž zvláštním staešinou bude jednou srnu

071 neb jeho syn.

Patrarchie, to vtlený pokrok
;
jen v patrarchii možno jest di-

ferencování povah a schopností, stav a práce. Z patrarchie vyrostla

spolenost, stát, s více mén vratkou, tudíž k rozvoji míící rovno-

váhou sil.

Jsou to zejména národové indoevropští a semitští, u nichž spa-

tujeme u vtší menší pregnantnosti patrarchickou rodinu tak, jak

^jsme ji popsaU. U národ tak od sebe vzdálených, jako jsou Indové

ia Srbové, nacházíme shody úžasné. Shody ty sankcionují na puntík

Ivývody Delbrckovy, že charakterem indoevropeismu jest istá

patrarchie.

/ Lamprecht však o nezvi-atné doklady se opíraje^ piítá indo-

evropstvu vbec a germanstvu zvlášt pvod metrarchický.

Z této kontradikce jest východisko jediné : Národové, u nichž

jeví se stopy metrarchické, nejsou istokrevní indoevropci.

Metrarchie staí sotva na defensivu,j)atrarchie to vtlený výboj

;

jobé podle sebe v klidu nevydrží. A tak mohl malý patrarchický

ikadr znenáhla celý svt metrarchický uvést v podruí. Podruí to

nemusilo všude býti násilné, vždy mohlo vyhovovati vrstvám obma,
a to zejména té spodní, metrarchické, které hájilo ped nájezdy

vnjšími.

Je-li tomu tak, pak ovšem výklad Lamprechtv z velké ásti

odpadá, brzy však mizí kontradikce víc a více, takže na konec m-
žeme k precisování vlastního stanoviska užiti samých slov jeho s ma-

lými zmnami (I, 129):

»Nikde nepozorujeme, že by patrarchie ujímala se díve než

vahou osobní^ blízkostí osobní muž nejvíce vynikajících*, silou paže

a samostatností vle, ped níž konvencionalná, na všechny strany

spjatá pravomoc metrarchického staešiny tlaena do pozadí. Pravo-

moc vojenskou ztratil staešina ihned; ta se stala bezpodstatnou

novým, patrarchickým kádrem. Le pravomoc soudní as podržel na

dlouho ješt, protože náelník nový, patrarchický, v právním svt
docela sob cizím ani vyznati se nemohl aniž chtl jej zvrátiti. Na
tom zhola mu nezáleželo, byl spokojen, když s plukem svým nalezl

živobytí co nejvíce bezstarostné a volnou ruku pro boj a lov.

Kde útvar metrarchický s patrarchickým do tak úzkého styku

vchází, jdou na as podle sebe, le pak se zaínají promítati. Jen po-

zorujme: Skoro vše, ne-li vše, co mže v útvaru metrarchickém býti
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pedmtem soudního sporu, blíží se patrarchismu a hledá, odsouzeno,

neb ped odsouzením ochranu u representanta povahy své, u náel-

níka. »Kde kdo jen byl v hundertschaftu, jenž nebyl svéprávný a ne-

požíval záštity svého pokrevenstva, stál pod záštitou náelníka*:

(I. 126). To bylo nco nového, v dobách metrarchických nebývalého:

tenkráte nebylo nikoho ve spolenosti, jenž by záštity svého pokre-

venstva resp. staešiny nepožíval, ježto bu pestal vbec býti, když

ji ztratil, neb stal se vyhostncem, uskokem.

jMezi metrarchickým lidem a patrarchickým plukem styky man-

želské nedaly se uvarovati. Ty však nemohly se trvale pohybovati

na ostí mee, na násilném únosu s jedné a na vylouenosti plo-

ditele z hnízda se strany druhé. Pi tom získal nejvíce metrarchický

muž-manžel, jemuž vrácen pocit pirozený, instinktivní, metrar-

chismem umle z duše jeho vymazaný: náklonnost k dítti. Zena

sice upadala v podruí mužovo, le páska, která ji poutala k po-

krevenstvu, byla jí záštitou nemalou ped manželovou zvlí. »Ve

slovech : majetek mužv, chránnka bratrova neb bratra matina,

spoívá— dí Lamprecht I. 105 — nejhlubší rozpor v život ženy na

konci rodového rozvoje metrarchického.* Po našem výklad není to

rozpor, nýbrž prvý krok ke smíení dvou protichdných prin-

cip. Princip metrarchický stále sice ustupoval, úpln však neza-

nikl dodnes.

Osob, které stály jednou nohou na pd metrarchické a druhou

na patrarchické, pibývalo, a ob protivy poaly se vyrovnávati ne

nocí, nýbrž nenásiln, v duši každého jednotlivce. Vrstva panující,

patrarchický pluk, s metrarchickým lidem národn splynula, z ní

zstal jen genealogický kádr, šlechta.

»Tak povstal onen výbr rodin spoleného pvodu patrarchi-

ckého, jemuž ješt i nejpozdjší pokolení dle podání pisuzují právo

na dstojnost hlavárskou a slovo kónig, st. nm, kuning — od

kunni = geschlecht — stalo se velmi praegnantním pojmenováním též

lstojenství hlavára.«

Rckapitulujme ; Lamprecht vyvozuje vznik patrarchie organicky

/e ádu mateiho; pi tom konstatuje »dech svta citového, nám ci-

zího, plného ohromných odporv* (I 105.). Kdyby vývoj ten byl

vskutku organický, odpor tch vbec by nemohlo býti; v odpo-

rech takových byl by život vbec nemožný. Nejsou to tudíž odpory

. instituci jedné a není vinou vci, nýbrž nedostatkem v badání, jež

vci, které k sob nenáležejí, v jedno chce sluovati. K tomu se pi-

pojuje ten fakt povážlivý, že se dochází s vývody jazykozpytu v odpor
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tak krajní, že se vd této vbec odpírá slovo v otázce, v níž nad

jazykozpyt není fora kompetentnjšího.

Ethnologové skrupulosnjší unikají krajnosti této námitkou, že

dlužno initi rozdíl mezi sthováním se jazyk a sthováním se ná-

rod. Výborn, le s výhradou, že »do sthování se jazyka« ve-

teme též hmotného jeho sthovatele, ethnický kádr jazyka onoho.

' Kulturní stav kádru takového lze však rozpoznati jen jediným

prostedkem nám po ruce jsoucím, totiž srovnávacím jazykozpytem.

Ten vyložil authenticky s pesností mathematickou, že v Jazycích

indoevropských místa pro metrarchii není; nebylo ho tudíž ani tam,

odkud » sthování se jazyk* indoevropských vyšlo.

Ze jest i Germanstvo ethnickým amalgamem, to ostatn vyplývá

i z výkladu Lam prechta samého: »Na širých rovinách Vysoké Asie

teba jest a bylo . . , rodin koovnické . . . stáda as o 300 kusech.

To vyžaduje . . . nemén než šestinu zemp, tver. míle. Kmen o lO.OOO

duší nemže tudíž obstáti bez prostoru 200—300 tvr. mil. Co, když

následkem píznivých pomr zevnjších zdvoj- neb ztrojnásobil se

v jedné generaci.'' Pda neunesla již bemene pirostlého, a to bylo

nevyerpatelným zdrojem vn se opakujících vlnobití s odste-

div šíícími se záchvvy, jež Asii i Evropu dovedly oploditi.« (I. 53.

až 54.)

V této vné chumelenici že mohl organicky vyrsti národ

njaký }

»Lavinou rostli sthující se zástupové cestou od zem k zemi

;

jednotUvé úlomky cizích národ se k nim pipojily; rzné dialekty

znly tu v smsici; a kde celá výprava stanula trvale, tam nezídka

vznikl smíšený národ charakteru nového . . . nesmíme si takové mí-

šení rzných národností v onom pravku pedstavovati jako píliš

obtížné . . .« (I. 59).

Tudíž jest i Germanstvo ethnickým amalgamem

!

V nm dva stejn svtotvorné, jako protichdné principy na-

lezly nejšastnjší prostedí, mnohem šastnjší, nežli shledáváme

u kteréhokoli z národ ostatních, pokud nás ovšem pouuje vda
dosud nevyspla. Zíme tu již na poátku psané historie rychlý, *)

pevný rozvoj rodiny stejn zahívané teplem mkké metrarchie, jako

chránné pádnou pstí patrarchické autority.

='-)Lamprecht, aby homogenitu úkaz disparatních uinil pípustnjší, nucen

jest pedpokládati epochy ohromn dlouhé, celá tisíciletí.
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Referát vzrostl nám pod rukama tak, že musíme ustati, zvouce

tenáe, by nás až zas jindy provodil dále pvabným sadem mi-

strovského veledíla Lamprechtova.

V St, Hradci koncem srpna 1893.

V posledním sešit loského roníku Sybelova »Historische

Zeitschrift« uveejnil známý svou prudkostí G. v. Below dvou-

archovou recensi díla Lamprechtova, naprosto odsudivou, vytýkaje —
zcela správn ! — dlouhou adu chyb, nedopatení, odpor, zejména

ve statích o historii politické ; le v. Below nového tím neobjevil nic,

a již dávno známo bylo ped v. Belowem, »že velmi mnoho Lamp-
recht patrn jen z pamti napsal bez kontroly spolehlivými do-

klady« (»H. Z.« 1893, str. 470); obral si Lamprecht za cíl, vystoupiti

v teto práci ne jako djezpytec, nýbrž jako djepisec, a dle nho
dnes »to jest umleckým úkolem djepiscovým, aby život histo-

rických organismv u vlastním nitru procítil a.touto cestou v trvalou

pedstavu do pítomnosti uvedl «.

Pi prvé práci druhu toho etných nedopatení v podrobnostech

ani se nelze vystíci a djepisec pln dostál úloze, když nedopatení

to možno opravit, aniž vývody jeho utrply v podstat.



Slovanské studie.

Jana Kollára Slovanská vzájemnost.

Píše T. G. Masaryk.

(Pokraování.)

II.

Kritika hlavních názor Kollárových.

24. V pedchozích neetných odstavcích podány jsou hlavní

názory Kollárovy; co znalec Kollárových spis postrádal, nalezne

v této a následujících ástech, — ale Kollárova idea, Kollárova filo-

sofie djin je tuším podána úpln a myšlénky jeho správn jsou

postiženy. Do jisté míiy bylo teba názory Kollárovy takoka inter-

pretovati, alespo jejich dosah odhadnouti — úel tchto studií ne-

dovoluje mi, výslovn ukazovati a podškrtovati, v em rzné bžné
názory o Kollárovi jsou opraveny. Podal jsem však, jak jsem

hned v úvod oznámil, ideu Kollárovu podle spisu o vzájemnosti;

»Slávy Dcera« do jisté míry od toho se odchyluje — promluvíme

o vci. Pes to idea Kollárova, jak tu je vyložena, i v melodiích

» Slávy Dcery « je motiv základní, vedoucí a ekl bych trvalý.

Naše kritika pirozen dotýkati se musí hlavních a osnovných

názor, tedy hlavn jeho filosofie djin, — památce Kollárov kritika

ta, i když mnohého nepijme, mén uškodí, než posavadní jeho

velebení. Kollár nebyl tak malý, jakým ho dlají jeho nadšení ná-

sledovatelé. —
Filosofie djin vystihuje smysl djin lidského pokolení, snaží se

uriti místo a platnost, již v celkovém djstvu zaujímá jednotlivá

instituce spoleenská anebo len toho celku, zejména tedy nkterý

národ. Kollár podávaje filosofii celého djstva uruje místo, jež v ad
národ Slované zaujímají a zaujímati budou, alespo mají.
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Rozumí se, že každá filosofie djin je pokus a pokus velmi

smlý, jako každá filosofie. Není tedy nesnadno, i u KoUára nalézti

rzné chyby a nesprávnosti v podrobnostech i ve velikém. Ukážeme

také k nkterým takovým vadám; ale hlavní nedostatek KoUárv
tkví v nem docela jiném. KoUár totiž pejal si pro svj úel filo-

sofii djin Herderovu a nedovedl jí pro ten svj zvláštní úel —
slovanskou vzájemnost — pln a všestrann spracovat. Proto jeho

pokus jeví se tak abstraktním, schematickým, jeho filosofie djin ne-

staí plnosti života spoleenského a historického

Ze pejal svou filosofii djin od Herdera, samo o sob by ne-

vadilo, kdyby byl býval s to, pozmniti ji v tch základních ná-

zorech, které se s ideami o vzájemnosti a historickém úkolu Slovan
nedosti srovnávaly. I Kirjevský pejal nmeckou filosofii, ale byl

silný dosti, dsledn a hluboko ji pozmniti a doplniti. U Kollára

toho nebylo, jak uvidíme astji.

Filosofm djin se vbec vytýkává, že jejich soustavy jsou píliš

abstraktní ; výtka ta v míe znané mže se uiniti Kollárovi a hlavn

poznati, že skutených djin, zejména slovanských národ neznal,

spokojuje se filosofií djin vzniklých pece na docela jiném národ-

ním, spoleenském a vdeckém základ. Pestává proto na politické

historii starších dob, ale nestudoval pelivji dobu novjší a neznal

vbec kulturního vývoje slovanských národ. Proto všecko to, co

íká o Slovanech, je tak negativní — nemá to býti, co bylo ger-

mánské a románské, ale jaké to vlastn býti má positivn, to málo

slyšíme.

Poíná na p. podle Herdera pkným a správným požadavkem,

aby si Slované urili své historické místo v djstvu, ba v celém

svt, teme, jak se osvta posud vyvíjela a jak nastává nové ob-

dobí humanity: ekáme tudíž, že te podrobnji bude vyloženo

a všemožnými dkazy podepeno mínní, že Slované stanou se vdci
nové doby — avšak toho práv nenalézáme, a musíme se spokojiti

velmi kusými a asto málo obsažnými pedpisy a páními. Ne-

nalézáme na p. ani pronikavjší analyse slovanské poesie a srov-

nání s poesií národ jiných, aby zvláštní charakter Slovan vynikl;

to práv tím je nápadnjší, že Kollár pece v poesii podle Herdera

vidí charakteristický projev ducha národního. Jak docela jinak Herder

studoval poesii rzných národv a obzvlášt také poesii lidovou, —
již proto jeho filosofie djin je mnohem obsažnjší, jeho pojmy
mnohem plnjší, o tom ani nemluvíc, že Herder samostatn pracoval

ve filosofii a hlavní pojmy filosofické pelivji a krititji si promyslil
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než Kollár. Toho všeho Kollárovi se nedostává; tu i tam nkterá

vhodná a pípadná myšlénka je proslovena, ale konec konc jeho

filosofie djin ztrácí se v pedpisech, namnoze jen mluvnických, ne-

odpovídajících velikým cílm, jež ideou humanity si postavil. Ne-
I soumrnost ta a nedslednost jeví se pak i ve vážných podrobnostech,

jako když na p. Komenského odsuzuje pro neslovanskost a ne-

vzájemnost, zapomínaje, že práv Komenský byl veliký hlasatel té

humanity, které Kollár sám posvcuje Slovanstvo celé. Tyto vady

všecky zjevují se místy až píke ve » Slávy Dcei « ; tu Kollár

své idee filosofické musil podávati živými obrazy, musil ideám dávati

plnjší obsah a proto vidí se nedostatek jeho idee a její provedení

v jeho básni co možná ješt jasnji, nežli ve spisech vdeckých.

25. Schematickost, abstraktnost KoUárovy filosofie djin vidíme

hned z toho, jak mluví o lovenstvu v pomru k jednotlivým ná-

rodm.

lovenstvo mže se pojímati jako celek; avšak organisace toho

celku vyžadovala by hlubší rozbor, aby práv bylo patrno, jak ten

celek je organisován. O to Herder se pokoušel. Kollár pejal názor

od Herdera, ale mezi jiným nepostihl, že s toho hlediska mohla by

se potírati Kollárova theorie o prvenství jednoho, vdího národa

;

nebo je-li lovenstvo celek organický, pak v celku tom historický

úkol mohli by míti národové všichni, a to zárove a nikoli po sob.

Herder byl více tohoto názoru, že totiž národové všichni mají místo

i
vedle sebe — Kollár vidl celek více v posloupnosti asové, dávaje

jednotlivým vdím národm místo výluné; Herder byl federalista,

Kollár centralista, absolutista, mohli bychom íci.

Dá se i KoUárovo mínní hájiti, ale musilo by práv náleži-

tými dvody býti podepeno. Kdyby se Kollár o to byl pokusil,

nespokojuje se více tvrzením než dkazem, byl by musil odpovídati

k vytkám, jež se již v jeho dob inily proti Heglovi, od nhož
názor o výluném a definitivním úkolu jednotlivého národa pejal.

Proti Heglovi s rzných stran správn ukazovali k tomu, že národ

nemá toho výluného a asov obmezeného úkolu, jaký Hegel mu
ukládá. Není správno, že vždycky a v urité dob jen jeden národ

ve všem vede lovenstvo. Tak pece vedle germánských národ
zárove rzní románští národové mli a mají svá poslání. I nemže
býti pochybnosti, že Kollár, sluuje národy »germánsko-románské«

v jeden historický celek, porozumní skutené historie neusnadnil,

ale zatemnil.
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Práv tak nelze jen tak íci, že jednotlivý národ každý represen-

tuje jen jeden stupe historického vývoje. Vždy pece každý národ

sám rznými stupni vzdlání se vyvíjí — který tedy je tím

pravým výrazem všelidskosti, anebo jakkoli zváti chceme ten ko-

nený ideál lidského vývoje?

Kollárova filosofie djin však tím hlavn je tak neplná, abstraktní,

že pedevším nestudoval djin vlastního národa, aby se o jeho histo-

rickém posláni a míst v ad národ konkrétnji pouil. Národ

eský má pece bohatou a velikou historii, podobn národ polský,

a Rusové taktéž se již tisíc let vyvíjejí ve svém stát — Kollár

necht pijal mínní neslovanských historik, jako by Slované ne-

mli žádných djin a byli národem erstvým atd., kdežto ve sku-

tenosti problém je mnohem zavitjší, proto i zajímavjší než Kol-

lárova historická stupnice národ » klasických «, »germáno-román-

ských* a » slovanských*.

Mohou se v jednotlivých národech vidti urité a zvláštní

historické individuality; avšak musí se uritji vystihovati. Dojista

nesmíme beze všeho jakožto celkové individuality bráti Germány

a Romány a proti nim stavti Slovany. Vytýkali jsme i Kirjevskému,

že chybuje v té píin, bera »západ« jako celek proti »východu*,

jestliže Kollár oddluje Germány a Romány, pi pelivjší analysi

oddloval by na p. Francouze od Ital, Nmce od Anglianv,

a nás Cechy od Rus. Kollár si úkol píliš usnadnil, pokládaje

'ednotlivé slovanské jazyky za náeí a mluv jen o jednotlivých

kmenech* vi »narodu« slovanskému v celku; avšak jako není

jednoho jediného slovanského jazyka — to Kollár sám pipouští —
tak není jediného slovanského národa, — teba jazyky slovanské

jsou si bližší než románské a germánské. Vc vyžadovala pelivjší

analyse, názvy a jména na vci nic nepozmují.
Pozdjší spisovatelé, kteí slovanskou otázkou se zabývali, snažili

>e lépe vystihnouti kulturní úkoly jednotlivých národ; zejména

Danilevský podrobnjší historicko-psychologickou analysi ustano-

voval hlavní kulturní kategorie a prokazoval je jako kulturní typy

vypracované uritými národy. Podobn i jiní, teba Bucklc, vy-

mezovali jednotlivé typy kulturní. Promluvíme o Danilevském pozdji

;

avšak už te mžeme ukázati na to, že i tyto historické generalisace

nevyhovují písným požadavkm vdeckým, jak pouuje nedávný spor

o vci, vedený pro Danilevského, mezi Solovjevem a Símchovem*)

") Zatím viz zprávu o sporu u Strachova, Bopbúa ct. 3aiia;íOMi> II.,

-'. vyd. 1«'J0.
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26. KoUár spokojuje se pro výklad celé historie stanovením

posloupného rozvoje ti^í kulturních prvkíj, totiž klassického, roman-

tického a humanitního. Nepotebujeme snad ani obšírnji vykládati,

že takovými generalisacemi skutený vývoj a stav národ evropských

vyložiti se nedá. ecká a ímská osvta velmi nedostaten je

charakterisována, jsouc spjata pod jedno hledisko antiky. Kollár

na p. ani nevidl, že i Rekové a ovšem i ímané byli velmi bo-

jovní, pisuzuje bojovnost jako význanou vlastnost Germánm a

Románim. Kulturu antickou Kollár pokládá za ist národní a tudíž

pírodní, proti stedovké kultue prý duchovní; ve skutenosti

i ekové i ímané mli prvky duchovní, jako zase i Germáni

a Romani mli prvky národní. O vzniku a vývoji kesanství z antiky

nieho se nedovídáme, jako vbec kesanství a jeho spoleenská

organisace církevní KoUárovi úpln se ztrácí. Je to veliký nedostatek

Kollárova uení; pouhé srovnání s tím, co práv o této vci na p.
Kirjevský podal, nedostatenost tu patin osvtlí. Nedostatek

(tento souvisí s tím, že Kollár nestudoval pelivji historii národa

vlastního. Je docela pochybené, celý stedovk a jednotlivé rozdíly

germánských a románských národ vystihovati pojmem romantismu.

Romantism je asový zjev, má stinné ale i svtlé stránky, a nijak nelze

jím vyložiti delší než tisíciletý vývoj evropský.

27. Prvek humanitní, jakožto tetí princip kulturní, Kollár uruje

ve smyslu filosofie minulého století a zejména filosofie nmecké.
Pojem humanity ovládá myšlení XVIII, století; avšak v rzných

zemích pojem ten rzn se uruje, by v podstat všude stejný

obsah se mu pipisoval. Nmecká filosofie pojímá humanitu jakožto

ideál vzdlanecký ; humanita pipíná se k humanismu klasických studií

a je takto pojem po výtce literární. Ve Francii tento ideál má
uritjší politický a ásten i sociální obsah — práva lovka se

požadují, bratrství a volnost se hlásají. Konen v Anglii humanita

je ideálem po výtce ethickým — humanita je sympathie lovka
k lovku, základ všech sociálních ctností.

Všude pojem humanity staví se jakožto ideál proti stávajícím

ádm, hlavn ovšem církevním a politickým ; lovk, lovckost

jest ideál všeho snažení osvtného. In concreto lovk v tomto po-

jímání stává se ideálem hnutí protináboženského a proticírkevního,

jak se toto nejuritji zjevuje v t. zv. deismu a osvícenství vbec.

Schiller s této stránky je nejpípadnji charakterisoval ve svých

verších na Rousseaua: velebí ho, že z kesan vyhledává lidi,

lovka.
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Kollár pejal ideál humanitní, jak jej literatura nmecká formulo-

vala, a zejména byl i v tom opt Herder jeho filosofickým uitelem.

Kollárovi humanita je princip ist duchovní, jemuž souzeno jest

posavadním vývojem historickým zbudovati; spásnou kulturu bu-

doucnosti. Clovckost spasí lovenstvo — u Kollára toto splývání

tchto dvou pojm, více zvukem než obsahem podobných, je velmi

patrné.

28. Humanita — byl ideál osvícenství, jaké v minulém století

panovalo : osvtou, vzdlaností dosáhnouti se mlo humanity, huma-

nita a osvta doplují se jak theorie a praxe, jsou dv stránky jedné

a téže vci. Také Kollár na stránku theoretickou klade váhu velikou;

vzájemnost jest mu ist literární, vývojem djin, slyšíme, dozrává

rozum.

Docela v souhlase s dobou svou a jí pedcházející Kollár osvtu,

osvícenost a vzdlanost pojímá racionalisticky. O tomto racionalismu

Kollárov te nkolik slov musíme íci, nebo je to významná

stránka jeho idee, bez náležitého pochopení jeho racionalismu idea

vzájemnosti není ve své podstat vystižena. A více: racionalism je

i podstata Kollárovy idee.

Uvedli jsme, že Kollár v atheismu novodobé filosofie vidl nej-

pádnjší píznak hniloby a úpadku národ germánsko-románských.

Avšak práv proto již posuzovateli Kollárovy theorie musilo na-

padnouti, že Kollár ve své soustav historicko-filosofické nevyvodil

dsledk tohoto rozpoznání. Jestliže totiž atheism je nejhorším

symptomem kulturního úpadku, oekávali bychom proti atheismu

jiný lék než humanitu.

Atheism, ohrožující spolenost, sotva se dá vyléiti humanitou —
i humanita mže býti a byla pojímána atheisticky. Dsledn Kollár

byl by se musil dostati k ideám podobným Kirjevského nebo

Stúra — ale Kollár nebyl tu dsledný, a v tom práv vidí se jeho

racionaUsm, charakteristický tím více, že sám pece byl kazatelem.

Jako humanism i ten racionalism byl v minulém a našem století

docela zvláštní. I v té píin nmecké osvícenství liší se od fran-

couzského a anglického, a Kollár pijal tak, jako ideu humanity

i racionalism z nmecké theologie a filosofie, racionalism, jak eeno,
zvláštní a urit charakterisovaný svými pedstaviteli.

Nemže ovšem býti naším úkolem pojednávati tu o racionalismu

nmecké protestantské theologie — staí pouze upozorniti, že Kollár

práv racionalistou byl, a že tudíž v duchu toho asového raciona-

lismu i kazatelny užíval k šíení národní idee — odkudž pak jeho

NAŠE DOBA I., 8, 38
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|>kázání« mají ten zvláštní ráz eí více vlasteneckých než nábožných.

Sám, jak jsme hned úvodem upozornili, ve svých kázáních stál

o národnost » pobožnou*. V ásti historické uslyšíme, jak sám
o vlivu nmeckých svých uitel nám referuje. To práv byl a je

racionalism náboženský, že se náboženství zamovalo v dobrém
pípad mravoukou, ve pípadech mén dobrých rznými návody

národohospodáskými a také tedy vlasteneckými. Kollár sám
v pedmluv ke svým kázáním se z toho svého poínání jaksi

omlouvá.

Ve spise o vzájemnosti o náboženství tém ani nejedná; jakoby

skuten na svtodjný význam kesanství byl zapomnl. V kázáních

astji náboženských otázek a zejména také v souvislosti s huma-

nitou se dotýká, a proto te na tyto jeho názory se podíváme.

Kollár u vci nemá názoru svého žádného — podává, co se

tehdy se strany racionalistické podávalo; a nemá ani pevného a d-
sledného názoru — i to práv je privilej tehdejšího racionalismu.

V jednom kázání rozvádí myšlénku, že nic neiní lovka tak

dokonalým jako náboženství. Domácnost, pátelství, láska bez ná-

boženství nic není. »Co je mšan, vlastenec bez náboženství.? Jsou

onm divochm podobni, kteí jen o svj dm a dvr, jen o svj

kraj a národ peujíce a pro svj zisk jako lvové bojujíce, naproti

jiným lidem studení anebo i ukrutní bývají. « Jen náboženství »všt-

puje a vdechuje onu istou lidskost do nás« . . ., »ono povyšuje

mšana na lovka, lovka na kesana, kesana na nebešana. «
*)

Zde tedy náboženství staví se nejvýše, a zejména slyšíme, že

jen náboženství poskytuje istou lidskost, humanitu, jež jako spásu

lovenstva oekává. Avšak jestliže náboženství je vlastní a jediné

zídlo humanity, pro nedrží se náboženství a jen náboženství? Když
náboženství — k emu vzájemnost, slovanství a národnost .? A ovšem —
které náboženství.? Každé.?

Na jiném míst v odporu s mínním proneseným nábožnost

staví na roven národnosti, vykládaje, že nábožnost a národnost jsou

sestry, jež ob jeden a týž mají pvod: ob prý jen v ušlechtilých

srdcích se ujímají a zakoeují, ob vespolek se vzbuzují, podporují

a napomáhají, ob jsou matky mnohých krásných ctností, ob konen
mají týž cíl, totiž mravnou dokonalost lovka.**)

Na jiných místech konen vedle sebe staví pravdu a nábo-

*) I, 83.

**) II, 18.
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áenství, a pravdu na míst prvé: pravda a náboženství jsou prý

koruny lidského života a pod.*)

Každý, kdo o náboženských otázkách jen ponkud uvažoval

a historii otázek tch zná, vidí, že Kollár skuten je, strun eeno,
istokrevný racionalista, a všecky vady náboženského racionalismu

zjevují se nám také u KoUára a mezi jinými také neuritost a ne-

dslednost základních pojmuv a pochodící z toho nepevnost.

Má Kollár nepochybn velikou zásluhu, že hájí proti tmáství

osvtu a pokrok tak vele; ale nedovedl pi tom náboženskou a

mravní stránku lovka náležit poznati a význam její pro spo-

lenost a tudíž i pro otázku slovanskou oceniti. Odsud, jsem pe-

svden, vyložiti, že Kollár pomrn málo psobil práv tím, ím
psobiti ml nejvíce — svou humanitou. Jeho stoupenci nepidrželi

se jeho hlavní idee, ale uinili z ní jakýsi politicko-nepolitický pan-

slavism, jenž nikoho dsledn myslícího nemže uspokojiti.

29. Náboženský racionalism Kollárv má koeny své v racio-

nalismu filosofickém, totiž v pesvdení, že rozum je hlavní innost

lovka a že historie není než vývojem a rozvojem rozumu.

Je zvláštní, že práv Slovák hlásá takové výluné prvenství roz-

umu, — to vliv tehdejší nmecké filosofie a pomry domácí s dostatek

dovedou vyložiti. Jak jinak mli se Slováci a Cechové domoci litera-

tury nežli prací rozumovou? Dnes ovšem psychologie a historie na

úkol rozumu dívá se jinak a stízlivji, nezapomínajíc i úasti citu

a vle i pi innosti rozumové
;
jak Kollár hlásal prvenství rozumu,

dnes dokonce asto se drží prvenství citu. U nás cit pímo se stal

neomylnou autoritou — Kollár dnes od našeho t. zv. veejného

mínní rozhodn by byl postaven na vlastenecký index.

Ostatn Kollár, podobn jako jiní slovanští spisovatelé, práv
v otázce pomru citu a rozumu konstruuje psychologický rozdíl mezi

Slovany a národy germánskými a románskými. etli jsme pece, že

prý Slované stejnou mrou a jaksi jednotn cítí a myslí. Theorie po-

dobné již v Kollárov dob stavly se proti racionalismu i ve filosofii

nmecké a francouzské, Rousseau na p. velmi rozhodn cit kladl

ped rozum; avšak není snadno íci, odkud Kollár psychologický

názor o Slovanech erpal a jak jej utvoil, protože není proveden

peliv a jen tak píležitostn pronesen — soustava jeho myšlének

spoívá rozhodn na názoru racionalistickém, totiž na názoru, že

*) I, 154.

38*
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rozum je hlavní, vedoucí a jediné oprávnný initel osvty a lidského

vývoje vbec.

30. Poznavše takto základy Kollárovy racionalistické filosofie

a theologie, pihlédneme te k jeho úsudku o hlavních církvích

národ slovanských. Doplníme tím netoliko výklad Kollárových

ideí, ale poznáme zárove, jak v jedné z nejdležitjších otázek filo-

sofických a sociálních liší se od jiných myslitel slovanských, ob-

zvlášt od ruských a polských a vlastn ode všech, kteí posud

otázkou slovanskou se zabývali.

Kollár vidí ve všech církvích stránky dobré a pkné. Katolicism

hoví podle jeho soudu více tlu a smyslm, protestantism více ,duchu

a rozumu, pravoslaví stojí uprosted obou; ukazuje na mistrovské

obrazy v katolických chrámech a na arodjný zpv ecké církve

a krásný zvyk velikononího políbení, kterýžto zvyk je mu
ukázáním na rovnost všech lidí. Evanjelické služby boží psobí

mocn svou prostotou a skromností, úinkujíce více na ducha a jasné

pojmy, nežli na smysly a tmavé city; protestantism mocný má vliv

živým slovem kazatelv a svou hlubokou ueností theologickou,

svým svobodným zkoumáním Písma a svým úastenstvím na po-

krocích vd svtských. Ve svém spise o vzájemnosti shrnuje své

názory o tech hlavních církvích podle Schillera v ten smysl, že

katolicism hodí se více národu umleckému, protestantism více ku-

peckému, katolicism více v obrazích, protestantism v pojmech myslí

;

ecká církev prý asi mezi obma se nalézá.

Mimo Angliany Kollár nevidí vtší rozpoltnosti náboženské

a církevní než u Slovan ; i rozumí se mu samo sebou, že by z jed-

noty víry mnohé výhody pro náš národ vyplývaly, avšak hledí se

se stavem vcí smíiti a spokojiti. Sjednocení v jednu víru a církev

nedalo by se provésti bez násilí, — nepeje si, aby v Slovanstvu

stedovká nesnášelivost se zahostila. Avšak i ten má dvod, že

v podstatných vcech náboženských Slované, jako kesané, pece

jsou za jedno ; na druhé však stran každá církev má do sebe nco
dobrého a pkného, eho jiným se nedostává, tak že se navzájem

doplují a dokonalý celek zpsobují. Dokonce tato rozdílnost stran

Slovanm jest užitená a potebná — chrání ped jednostranností,

mrtvostí a unavující jednotvárností. Kollárovi zdá se býti Slovanstvo

svými církvemi uspoádáno jako rodina: ímská církev je jakoby

písný otec, církev ecko-ruská jako tichá krotká matka, protestante

jsou jejich dti, mladé a erstvé, plné bystrého bujného života. Jedni

peují více o nádobu, druzí o vniterní vci ; když jedni píliš po-
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spíchají, druzí je zdržují a k povlovnému napomínají pokraování;

jedni když dímají a zahálejí, druzí a tetí je ze sna budí a pobízejí

k úinlivjší živosti. »I nechejmež je tedy v jednom národním dom
pokojn vedle sebe státi, psobiti a hospodaiti k obecnému dobru.**)

Konen zdá se KoUárovi, že náboženská rozlinost od povahy

slovanského národa je nerozluná. Ve své velikosti národ slovanský

i jiné má obdobné rznosti: jako žije v rzných krajích a pod-

nebích, tcik i politicky je spravován rznými vladai, spravuje se

rozmanitými zákony, má rozliné zvyky a mravy, rzné stupn
osvty, mluví rozlinými náeími. Národní jednota a svornost pi
rozlinosti náboženské je možná. AngUcký národ rozdlen je na sta

sekt — ale vzdlaností, prmyslem, bohatstvím, umním ano i zmuži-

lostí není mu roven párod jiný. Zkušenost tedy uí, že práv ty

zem a obce jsou nejmocnjší, nejvzdlanjší a že nejlépe kvetou,

kde rznovrství se snášelivostí panují.**)

Tyto názory, jak vidno, velmi se rzní od mínní, která v otázce

slovanské vyslovena byla od jiných. Kdežto jiní vidí v katolicismu

nebo pravoslaví jediné pravé a oprávnné náboženství slovanské,

Kollár pijímá historicky danou rznost a snaží se ji ve shod se

svým racionalismem objasniti a odvodniti; ale dvody jeho nejsou

dosti pesvdivé.

Souhlasíme pln s KoUárem, jak obhajuje náboženskou tole-

/ ranci; pijali bychom i pkné rení z kázání: »Clovk není stvoen

'pro nábožnost, ale nábožnost pro lovka* (II, 30), ale obáváme

se práv, že v názorech KoUárových skrývá se znaná písada in-

diferentismu — a toho my Slované nemžeme práv tak potebovat,

jak ho nemohou potebovat národové jiní. Indiferentism v otázkách

o posledních vcech lovka je duchovní smrt. A k takovému in-

diferentismu ukazuje na p. Kollárovo mínní, jak prý celek slo-

vanský je krásný, jak jednotlivé církve doplují se vzájemn v soulad

a jednotu. Podivný argument o kráse, když pece jde o pravdu —
a jak z jednostranných, nedokonalých ástí mže vznikati dokonalý

celek.?' Abych se stal pravým Slovanem, mám se uit alespo tyem
slovanským jazykm, mám na p. ísti ruské a polské knihy, avšak

co mám soudit o tom, co tu, co mám si vybrat pro svj život .í* — v tom
pece všecka je otázka, a k té Kollár urit neodpovídá. A hledíme-li

pouze k otázce národní: v otázce polsko-ruské že by náboženská

*) Kázn II, 244—250.
**) Kázn II, 144.
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rznost nehrála tém žádné role? Nevyžaduje pochopení tohoto

jediného sporu dkladnjší rozbor otázky náboženské? Lze tu spo-

kojiti se výrokem, že celek je souladný?

31. KoUár, už jako kazatel církve luterské, ml astji píležitost

promluviti o reformaci, jejížto památce nejedno a to z lepších kázání

je vnováno; Kollár i tu nevyniká nad názory bžné. I reformace

I
eské vzpomíná, památce Husov posvtil zvláštní e, uctívá i Jero-

Inyma a Komenského, ale nevidti, že by o podstat eské reformace

a pomru její k nmecké byl hloub uvažoval. Tší se, že z eského
národa Husem povstal mueník reformaní idee. »Wald a Wiklef

jsou koeny reformace ješt v zemi skryté a nevidomé; Hus je pe
a strom, Luter kvt a ovoce « ; Hus byl » vlastn íkaje první re-

formátor a napravitel církve kesanské nejen svým uením a životem,

ale i svou_^smrtí«,*) — tím vyerpány jsou Kollárovy idee o této

pro národ náš tak dležité a osudné stránce našeho vývoje. Je toho

i na dobu KoUárovu málo.

32. Koníme-li tmito strunými poznámkami, není tím eeno,
že by rozbor nkterých myšlének nezasluhoval obšírnjšího a podrob-

njšího rozboru; avšak pro studii o celé soustav Kollárovy slo-

vanské idee toho není teba, a proto te ješt krátce promluvíme

o tom, jak Kollár uril kulturní úkol Slovanv a do které míry

obstojí jeho literární vzájemnost.

Slované — Kollár nám íká — uskutení svou kulturou princip

humanitní: Romani a Germáni vykonali svou službu, mohou tedy

a musí odstoupiti, Slované vstupují na jejich místo, Slované po-

vedou te lovenstvo. Kollár tedy nepestává na pojmu humanitním^

ale pidává mu nový obsah, totiž princip národnostní, jak práv

v jeho dob a zejména také v Nmecku a u nás se ustaloval.

Princip národnostní byl mu arci píliš jednostranný a úzký, vytýkal

proto kultue Rekv a íman, že byla úzce národní a tudíž i více

fysická než duchovní; ježto pojímá osvtu ve smyslu duchovním a tudíž

všeobecném, nezbývá mu konen než stotožniti národnost s lov-
enstvem, a takto tedy humanita vyerpává se duchovními vlast-

nostmi Slovanv, a Slovanstvo stává se vdcem a pedstavitelem

lovenstva, ba tím lovenstvem samým. Národ je formou lov-
enstva, láska k národu je láskou k lovenstvu, je humanitou.

(Konec této kritické ásti budoucn.)

*) II, 632, 705.



Politický smír v Dánsku.

(Dopis z Kodan.)

První duben letošní pinesl zde velké potšení všem lidem dobré vle

;

po devítiletém provisoriu dosplo se konen zase k normálním

pomrm konstituním tak dalece, že aspo prozatímn na dva msíce
byl povolen rozpoet nebo, jak se zde íká, » finanní zákon i; obma
snmovnami. O tomto smíru sice telegrafováno do svta, avšak z hlas
novin samých bylo znáti, že pomry zdejší jsou málo známy, a proto

rád tenástvu eskému vc vyložím maliko Šíe.

Dle revidovaného základního zákona z r. 1849 jest moc zákono-

dárná rozdlena mezi krále a íšský snm ; tento skládá se z folketingu,

do nhož se poslanci volí na základ všeobecného hlasovacího práva

(jeden poslanec na 16.000 ob.) na ti léta, a z landstingu, jenž má
6tí len. Z tch jmenuje král dvanáct (bývalých poslanc), ostatní se

volí ve vtších okresích volebních nepímo, a sice tak, že v Kodani,

která volí 7 poslanc, volí polovici volitel nejvtší poplatníci (s píjmy
nejmén 4000 korun ron); ve venkovských okresích je tetina volitel

z vesnic (jeden z každé obce), tetina z mst (polovici opt volí nejvtší

poplatníci s píjmy nejmén 2000 kor.) a tetina z nejvtších poplatník

na venkov. Král jmenuje leny doživotn; ostatní se volí na josm let,

a sice dle zásady zastoupení pomrného.
Každý zákon, který se pijal tikrát v jednom tingu, pedkládá se

druhému, a nedojde-li ke shod, volí se spolený výbor s rovným potem
len z každého tingu. Tento výbor se však neusnáší, nýbrž iní jenom
obma tingúm návrhy k rozhodnutí konenému.

Pípad, na který zde není pomýšleno, že ke shod pece nedojde,

udal se již v prvních letech ústavního života, v letech padesátých, a po-

máhali si tenkráte zákony prozatímnými, jaký vydán byl i letos. Jaké

•je složení a smýšlení landstingu, je patrno ; vládnou tu ohromnou vtšinou

i
tídy ode dávna v Dánsku rozhodující: statkái, úedníci, bohái; ve

folketingu vtšinu mají zástupci sedlák. Tato vtšina již brzo po válce

byla oposiní a žádala, aby složení ministerstva vyhovlo jejímu pe-
svdení. Tomu se však opela vtšina landstingu, hájíc jednak zásadn
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právo královo, voliti si ministry svobodn, za druhé rovnost landstingu

s folketingem,

V této nálad nastoupilo r. 1875 ministerstvo Estrupovo, hodlajíc

se opírati o vtšinu landstingu a o krále. Estrup, který sám drží porte-

feuille financí a vyznamenává se osobní bezúhonností, chladnokrevností
a vypoítavostí, dovedl asto svoje odprce pekvapiti. Zásadní spor

dostoupil té píkrosti, že r. 1877 vbec nedošlo k srozumní mezi obma
tingy, a vlád nebyl následkem toho povolen rozpoet. Kdežto folketing

oekával odstoupení vlády, dovolávala se tato » mezery* v ustanoveních

základních, a neustoupila, nýbrž pedložila králi provisorní zákon finanní.
To jest první, ale ne jediný píklad osudného » porušení základního zá-

kona*, jak to nazývá oposice, kdežto ministerstvo a s ním landsting

kryjí se výkladem § 25. základního zákona, který zní:

»Ve zvlášt nutných pípadech mže král, když snm není svolán,

vydati prozatímní zákony^ které však nesmjí se píiti základnímu zá-

konu, a vždy se musí pedložiti píštímu snmu.

«

Pece vláda nedohánla dotud spor do krajnosti, pojímajíc do tohoto

prozatímn povoleného zákona jen ty položky, které byly povoleny

obma tingy.

Folketing, který v této dob byv nkolikráte rozpuštn ml oposiní
vtšinu znanjší než kdy jindy (až tí tvrtí), pod vdcovstvím Bergovým
zahájil politiku protestní: »Visnepolitik« jak ji karakteristicky nazvali,

nebo všechny snahy vlády mly uvadnouti v rukou snmovny, dokud
by ministerstvo neudlalo místo ministerstvu parlamentárnímu. Ale pece
poštstilo se do r. 1884 vždy ješt umírnné ásti levice, dostati každo-

ron finanní zákon pod stechu, až skvlý výsledek nových voleb,

zvlášt dobytí Kodan, piml oposici k rozhodnému odepírání poža-

davkm vlády, a také finanní zákon zavržen r. 1885. Le vláda tento-

kráte nespokojila se jako r. 1877, že si dala králem povoliti prozatímn
jen obnosy, pijaté v obou tingech, nýbrž vydala prozatímní zákon tak,

jak jej pijal landsting i s obnosem na opevnní Kodan, které se také

zaalo provádti.

/ Musíme se zdržeti chvíli pi této nejdležitjší otázce : r. lJáíL4 vyšlo

'Dánsko z války zmenšeno o tetinu svého území, promnno ve stát

pramalý, a není divu, že se mnohých kruh zmocnila úplná beznadjnost.

Ale záhy poalo se pomýšleti, co dále, jak uhájiti aspo svobodu zbytku

pro pípad, že by se naskytly evropské srážky a Dánsko by bylo strženo

do nich. Osud Dán v Šlesviku také ukazoval, jaká budoucnost hrozí

národu, kdyby njaká velmoc — zde se píše vždy »njaká velmoc«

a te se to » Prusko « — zabrala ást nebo celek dánského území.

Za hlavní zbra v takovém pípad prohlašovali jedni opatrnou

politiku, která by žádného souseda nedráždila, pro pípad evropských

válek pak neutralitu zákonn uznanou ode všech velmocí Všeobecné

právní vdomí v Evrop prý nepipustí, aby nkdo se zmocnil bez-

branného nevinného státu, a kdyby se to pece stalo, vzájemná evnivost

velmocí by zabránila, aby nepodržel koist. Druzí namítali, že k práv-

nímu vdomí Evropy nemají nejmenší dvry, že evnivost velmocí ne-

vrátí zemi nikdy, co by ztratila, a že pedevším je potebí, aby se do-
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vedla zem brániti sama proti útoku, aspo tak dlouho, až by njaká
interesovaná velmoc jí mohla pijíti na pomoc. Ale jak obhájiti, byla

další otázka. — Jedni chtli silné vojsko, druzí hlavn sesílení lostva,

a obojí byli pehlušeni tetími, kteí žádali pedevším opevnnou Koda.
Nejen, že obhájení tohoto msta r. 1658 zachránilo íši, Dánové

mají citUvý píklad ve svých djinách, kam vede bezbrannost Kodan.
R. 1807 chtli Francouzi a Rusové užiti dánského lostva proti Anglii.

Dánsko bylo odhodláno hájiti svou neutralitu, a korunní princ stál

s vojskem v Holštýn — tu Angliané pepadli Koda, zabrali všechny

lodi. bombardovali a vyplenili msto, tak že celá zem zchudla, a což

bylo osudnjší, vrhla se úpln v náru Napoleonovu, ehož další ná-

sledek byl, že pi jeho pádu ztratila Norsko. Jsou tudíž pochopitelný

obavy, že nepítel beze všeho by se mohl zmocniti msta s jeho zá-

sobami, prostedky a dílnami. Proto první pée »pátel obrany« byla

obrácena k opevnní Kodan na moi i na pevnin. Práv snaha, za-

chovati neutralitu, vyžaduje silný bod, vždy i státy uznané neutrálnosti

musí se opevovati, aby dovedli po pípad uhájiti svou neutralitu.

Jelikož toto pesvdení pronikalo pedevším vojenskými kruhy a tedy

i vláda pojala opevnní Kodan do svého programu, byl proti nmu
zdvižen nejtužší odpor levice, obávající se utužení militarismu a velkých

výdaj spojených s takovým podnikem. Odtud stálé zamítání položek

na opevnní, až hnutí »Forsvar-u« vzrostlo velice v lidu. Pátelé obrany:

historikové, poslanci, dstojníci agitovali brožurami, asopisem nepoli-

tickým, pednáškami, aby každého bez ohledu na politickou stranu pe-
svdili o nutnosti, pikroiti rychle k dílu.

Kdo te vývody tchto spis, zvlášt historické analogie slovutného

T. Lunda, který ukázal, jak špatn se v dívjších dobách vyplatila

Dánm šetrnost v opevnní, a pováží, že Koda jest jediné dánské msto
znaného objemu, nemže než pisvditi, že opevnní Kodan jest nej-

dležitjším opatením pro zachování Dánska, teba že proti dalším vý-

vodm, jak si pedstavují obranu zem, nemže se ubrániti skepticismu.

Sní-li Dánové o tom, že bv mohli se svými 30.000 muži hájiti Jutsko,

kdyby Nmecku napadlo pekroiti Kongeaa se svými vojáky tri léta

cvienými, nebo, kdyby chtlo pistáti s vojskem na Sjálland, což by

uinilo, rozumí se, na nkolika místech najednou, jest to krásná illuse,

sen z dob dávno minulých. Jen za pevnými náspy tvrze mají vyhlídku

brániti se nkolik msíc osudu svému a umožniti takto pátelm svým,

aby je zachránili.

Vláda byla tedy podporována silným proudem veejného mínní,
když r. 1885 odhodlala se s pouhým svolením landstingu stavti »pro-

visorn« tvrz. Opakovalo se tu, co se dje v státech velkých: vi po-

žadavkm vojenským je parlament bez moci ; kdežto však všude parla-

menty to uznávají a poddávají se v as, dánský folketing nepovolil —
a prokázal tím svou malomocnost, nebo tvrz byla stavna provisorn,

»nezákonn«, jak tvrdí oposice, ale stojí pece
Po tomto » státním pevratu « v dubnu r. 1885 nastalo hnutí pímo

revoluní; a když snm se na podzim sešel, uinil další chybu, že za-

mítl bez debaty finanní zákon a tím prodloužil provisorium. Ke všemu
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ješt byl uinn dne 21. íjna 1885 na Estrupa atentát, a akoli tento

výstel neml píin politických, pece zavdal záminku k »provisornímu«
zízení etnictva, k zostení zákona o tisku a k rzným jiným omezením.

Plných devt let trval tento stav; tvrz se stavla dále, budžety se

nepovolovaly, tu rozliné píiny vedly k tomu, že v levici samé, které

nikdy nebyla jednotnou stranou, jevila se snaha po ukonení boje.

Velká ást poslanc levice jsou rolníci, kteí mají snahu získati

pro okresy své, ne-li pro sebe, rzné drobné výhody; s takovými leny
nebylo ovšem možná dospti k dsledkm krajn oposiního jednání

z r. 1885.

Nejostejší prostedek bylo mluviti, zamítati zákony, které se pak
pece provádly. Boj nemohl se stupovati, jak oekávalo volistvo, a ná-

sledkem toho ochaboval. »Pro byla revoluce tak zcela nemožná roku

1885 ?« ptá se Edvard Brandes *) a odpovídá: »Prost proto, že rolnický

stav a souvisící s ním tídy voli netrply žádné hmotné Škody po-

rušením ústavy. Nebylo hladového žaludku, který by byl hlasitji volal,

protože se § 25. užilo k provisornímu zákonu linannímu.« Ukázalo se

toto smýšlení roku 1886, když levice povolila zákon o konversi, ímž
vládu velice posilnila, ale ímž zárove — rolníkm byl ulevnn úvr.
Ohledy na ústavu zmizely proti touze rolník po levnjších penzích.

Na místo protestní politiky nastoupila poHtika innosti parlamen-

tární, která vedla k zjevnému rozkolu v levici. Berg, vdce oposice,

vzpíral se projednání pedloh a vzdal se pedsednictví folketingu. Roku
1891 dospl tento rozkol tak daleko, že ona ást levice, která pod vd-
covstvím Bojsenovým vyjednávala s pravicí, byla už nazvána od radikál

»novou pravicí«. Píina toho spojení byla ne tak politická jako sociální.

Socialism piml ást kruh oposiních, aby se spolen s pravicí po-

stavili proti socialismu a »evropeismu«. Toto jméno totiž dostala radi-

kální ást levice, nevící všemocnému kouzlu slova »dansk«, které

u konservativc má podobný význam jako slovo »deutsch« u Nmc.
Aniž došlo k srovnání o hlavní vci, o porušení ústavy za stálého

provisoria a protestu proti nmu, spojila se tedy umírnná levice s pravicí

k sdlání nkolika zákon, kterým pipisovala velkou cenu sociální,

o zaopatení v stáí, o pokladnách nemocenských, a tak pipravovalo se

hnutí smíUvé hlavn od r. 1891.

Dánové jsou lid královský, ve svém kráh pes ticet let vládnoucím,

starci, jenž slavil již zlatou svatbu, vidí nejen milého rozeného panovníka
svého, nýbrž chovají i dvru, že jeho spojení rodinné s nejmocnjšími
sousedy Dánska — císaovna ruská a budoucí královna anglická jsou

jeho dcery — bude zemi v tžkých dobách ke spáse, že snad poskytne

jim jedinou možnost, spasiti kdysi ztracené vtve národa svého v Šiesviku;

není tedy divu, že vláda, která se mže krýti dvrou královou, stojí

pevn i vi ohromné vtšin jedné snmovny. Dánové nejsou dále vášniví,

nerozvážní politikové, jsou pístupni úvahám klidným. Nebylo by zajisté

všude možná, aby se odbývala schze studentská jako zde dne 11. dubna.
Od devíti hodin veer do pltetí ráno vystídali se tu na enické

*) Fra 85 til iU. En politisk oversigt. Kóbenhavn 1891.
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tribun J. Scavenius, bývalý ministr, praviák, jenž je nespokojen se

smírem a s každým ústupkem uinným socialismu, Neergard z umírnné
levice, radikální Edvard Brandes a eníci mladší, všichni pozdravováni

potleskem svých pívrženc, aniž došlo k njakému nepoádku.
Snaha vybednouti z nesnesitelného boje ústavního stala se palivou.

Pravice i ást levice cítily, že šly píliš daleko — a tak byla pipravena

pda k smíru, který se stal skutKem, když se r. 1893 odštpili také od

pravice rolníci a utvoili stranu agrární, která donutila ostatní pravici

k povolnosti.

Když oba tingy byly pijaly rzné finanní zákony, spolený výbor

pedložil jim prozatímní zákon íinanní na dva msíce, zákon, který

byl dne 1 . dubna skuten pijat, tak že zem po devíti letech má opt
zákonn povolený budžet. Jaké byly ústupky obou snmoven, vidíme nej-

lépe srovnáním hlavních položek obou zákon.
Folktúng pijal k vli smíru položky tyto, díve odepené: 9614 kor.

pro asesory (provisoricky systemisované), 16.000 kor. pro vydržení Middel-

grundfortu (v Sundu), 12.000 kor. na projektily, 23.000 ko. na vydání

zbrojniní, 50.000 kor. k udržení pozemního opevnní, 120.000 kor. na

hlídkovou lo, 30.000 kor. na loíf torpédovou, 50.000 kor. na stavbu

ležení. 230.000 kor. na zbran.

Naproti tomu v budžetu landstingu odpadají mimo jiné tyto výdaje

již povolené: 575.205 kor. pro etnictvo, 150." )00 kor. na obrnnou
baterii, 150.000 na zvláštní opatení policejní, 300.000 kor. na dla
pobežní, 250.000 kor. na baterii pobežní, 100.000 kor. na lo tor-

pédovou, 58.000 kor. na roitrailleusy, 9000 kor. pro poruíky, ale mimo
to též : 25.000 kor. na umlecko-prmyslové museum, 5500 kor. na

dramatickou Školu, 54.400 kor. na tlocvinu pro studenty (bude vy-

stavna ze soukromých píspvk) atd.

Tyto zmnné zákony, které ponkud karakterisují ducha vtšin

v obou snmovnách, byly pijaty v obou vtšinou složenou z pravice

a umírnné levice (Bojsenovy) ; zárove pijato celým snmem toto pro-

hlášení :

»Aby se pedešlo podobným konfliktm, jako je nynjší, vyslovuje

íšský snm : Nedokonilo-li se rokování o budžetu do poátku budžet-

ního roku, má vláda pedložiti a snm pijmouti zatímní zákon finanní

tohoto znní

:

Dokud zákon finanní nebude vydán, ale ne déle než dva msíce,

je vláda oprávnna vybírati dosavadní dan a vydávali peníze potebné
k vedení zaatých prací, ale nikoli s vtším nákladem, než roku

minulého bylo k tomu povoleno.

Vydá-li vláda na základ § 25. zákonu základního provisorní zákon,

a pijme-li jej jeden ting, musí druhému tingu býti dána možnost, aby

v témž zasedání snmovním o nm rozhodoval.

Každý z obou ting ponechává si své postavení — a folketing své

právo, by žádal zodpovídání*) stran opevnní, což se vbec týe všech

^) Folketing jediný má právo obžalovati ministerstvo, ale soud se skládá

z len nejvyšších soud a landstingu.
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provisorních ustanovení. Eventuelní povolení týkající se tchto staveb

jsou pouhým výrazem toho, že tato opatení jsou již jednou uinna.
Snm vyslovuje, že uspoádání obrany dje se s úmyslem brániti

se proti útoku, a vyzývá vládu, aby pi vhodné píležitosti docílila vše-

obecného uznání této neutrality.

«

Tím tedy ukonen boj ústavní; » nezákonn stavná tvrz« uznává

se jakožto existující, nežádá se déle, jak iní radikálové, aby byla

stržena (!), a hledí se, aby píšt k podobným konfliktm nedošlo.

K tomu úelu bude ovšem potebí, aby »mezera« byla ucpána. Navrženo

bylo, aby spolený výbor obou ting mohl také initi rozhodnutí, kdyby

jinak se nedocílilo jednoty, ale dojde-li jednou ke zmnám základního

zákona, nebude nouze o konflikty.

Nejbližší praktický výsledek smíru jest, že etnictvo bylo propuštno,

a že ministerstvo Estrupovo slíbilo, že hodlá odstoupiti. Nikdo pece
nepochybuje, že ministerstvo zstalo vítzem, a že v Dánsku se bude

vládnouti, teba že Bojsen stane se ministrem, i na dále za heslem

:

»S Bohem za krále a vlast « a že se bude bojovati proti svobodo-

myslnictví a proti socialismu — dokud to bude možná.

Volbami r. 1895 rozhodne volistvo definitivn o smíru a o dalším

postavení zástupc lidu ke královské vlád. Are.



Rozhledy vnitní.

BRNNSKÝ SJEZD — STEDNÍ TÍDY A VŠEOBECNÉ HLASOVACÍ PRÁVO — AFÉRY OD-

VOLACÍ — REFORMA TISKU — KOMPLIMENT POROTÁM — PEDLOHY VALUTOVÉ —
HRAB HOHENVVART — BANKA RAKOUSKO UHERSKÁ — VOJSKO A OBANSTVO — —

RAKOUŠTÍ MAGNÁTI V UHRÁCH — KOLOŠSKÝ PROCES.

Brnnský sjezd moravské strany lidové ve dnech 21. a 22. dubna

vzbudil živé kontroversy o organisaci politických stran našich, o oprav-

dové, pirozen t. zv. drobné práci politické a zvlášt o postavení » sted-

ních* tíd vi dlnictvu, zejména vzhledem k požadavku všeobecného

rovného práva hlasovacího. Brnnský sjezd sesílil hlasy volající po po-

dobném sjezdu strany svobodomyslné v echách, který by ovšem nebyl

jako v Brn jen pehlídkou vykonané práce a vytení cíl práce další,

nýbrž sjezdem reorganisaním, sjezdem k propracování a prohloubení

posavadního programu, sjezdem k objasnní a vyrovnání spor ve stran.

Vzájemnost eskomoravská snad neutrpí prohlášením samostatnosti lidové

strany moravské.

Moravští rolníci opeli se požadavka rovného práva hlasovacího.

Postavení rolnictva v té vci není správné ; že se tak postaviti mohlo,

toho nemalou píinu vidíme v tom, že o dsledcích všeobecného práva

se dosti nejedná ani na schzích, ani v žurnálech. Nestaí jen vyslovovati

obas požadavek — musí se poád a poád vc objasovati, a to hodn

I
názorn, a toho se u nás vbec nedlá. Máme program, ale nezná se;

vyslovuje se, ale málo si pi slovech myslíme. Zejména na veejných

f schzích mlo by se jednati o pedmtu tom, který toho asu zdá se

nám býti dležitjší, nežli stálé deklamace o »politické situaci«. Že by
všeobecné právo hlasovací mohlo uškoditi tídám t. zv. stedním, je jist

klam, jak píklady jiných zemí ukazují s dostatek ; kdo bojuje proti privi-

lejím, nesmí pro sebe žádati privileje. Také na mravní cit lidu teba
psobiti a vštpovati mu zásadu bratrské lásky i k chuasu. Konen
moderní požadavek zastoupení menšin soubžn by mél býti propa-

gován a tak vyvracovány obavy ped majoi sováním tíd jednch tídami
druhými.
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Rokování na vídeské rad íšské po dobu, kterou pehlížíme, ne-

pineslo, aniž slibuje národm mnoho potšitelného, tím mén národu

našemu. Odvolání aféry poslanc Grégra a Vašatého v echách nemile

psobilo. Jinak vládní koalice pes obasné otesy stojí pevn: tmel

myšlénky sebezachování proti rostoucím proudm lidovým a sociáln-

reformatorním se osvduje. Nebezpeí reformy volební koalice zažehnala

odkladem; reforma tisku odbyta ve výboru prohlášením ministra Schoen-

borna, který chce odstranit objektivní ízení, když parlament odstraní

v tiskových vcech poroty, které nejsou prý s dostatek spolehlivými

:

jakoby poroty i mimo tiskové a politické pe neosvobozovaly a jako by

poroty i v tchto pích neodsuzovaly! Jakoby jen náhled policejního

úedníka nebo státního zástupce vždy musil býti správným.

Dne 8. kvtna zaalo v plenu rokování o pedlohách vahitových,

které byl ministr financí snmovn poslanc pedložil dne 26. února.

Tyto pedlohy mají již historii z výboru valutového a pivodily zejména

v klubu Hohenwartov krisi. Hr. Hohenwart octnuv se ve svém klubu

jako pívrženec pedloh v menšin, ohlásil vystoupení z klubu, nechal se

však uprosit a setrval, ovšem za cenu, že z menšiny stala se vtšina

:

tak v klubech koalice rozhoduje — véc. Hr Hohenwart, který koalici

zplodil, nasadil pro trvání její život, dobe ovšem znaje svoje lidi. Mino-

ritní votum, svdící pro odklad valutové akce, zastáváno je statnou

oposicí: hlasovalo dne 10. pro minoritní návrh Kramáv 106, proti

166 — 81 poslanc scházelo.

Odprcové valutových pedloh mají po ruce adu pádných a po-

pulárních dvod : Stabilisování umlé ceny naší zlatky uzákonním
relace v r. 1892 prosplo jen kapitalistm, relace, která mla ažio od-

stranit, zrodila relaní ažio; ponecháním mny stíbrné pi klesání ceny

stíbra výroba byla by obdržela exportní prémii ; zavedením zlaté mny
v Rakousku cena zlata samého ješt stoupla; obchodními smlouvami

našimi a nejnovji smlouvou rusko-nmeckou obchodní naše bilance se

zhoršila a bez píznivé obchodní bilance nelze poítati na dosažení cíle

vší regulace valuty — totiž obnovení hotových plat; stažením 30 mil.

státovek z reservy za salinky zvýší se úrokové bemeno budžetu státního,

vzetím 200 mil. státovek z obhu rozšíí se obchod rakousko-uherské

banky a nedostatkem penz úroková míra se zvýší. Ostrou zbra od-

prcm pedloh vtiskla do rukou sama patronka regulace — rakousko

-

uherská banka. »Indiskretností« prozrazeny proposice, které ve své buj-

nosti eená banka uinila státu za píinou obnovení privileje, kterýž

v r. 1897 vyprší. ^Viz Rozhledy hospodáské.)

asto slýcháme u nás, že vojsko stojí mimo politické strany, a vidli

jsme, že reservní dstojník zbaven byl šarže pro podezení, že je socialistou.

Proto pekvapilo, když minulého msíce ve Vídni na banketu nov zvo-

leného purkmistra vysoký hodnostá vojenský proslovil e, ve které

mluvil o eventualit, »kdy i v dob míru existence spolenosti, právo

majetku krušn vydobytého bývá ohroženo : tu vojsko bude státi za ob-
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anstvem. Spolenost musí obhajovati hradby a náspy práva, zákona

a svatosti vlastnictví.* e ta byla pedmtem debat}- ve snmovn a vy-

kládána jako odpov na projevy sociálních demokrat o velikononím

sjezdu ve Vídni. Ministr zemské obrany ovšem vykládal ji jako apel na

udržování pátelských styk obanstva s armádou.

V Uhrách komedie s manželskými pedlohami dohrána. Dolní sn-
movnou byly pijaty 12. dubna 175 hlasy proti lOG hlasm; za to

10. kvtna v horní snmovn bylo proti pedloze 139 hlas, pro 118.

Vysoký jeden hodnostá církevní v Uhrách dokazoval, že 72 procent

obyvatelstva Uher jest proti povinnému satku manželskému. Ze zbýva-

jících 28 pro, které jsou pro pedlohy, jest tedy tetina žid, nebo
v Uhrách židé tvoí 9 procent obyvatelstva. ekli jsme již — leden

str. 296 — že ani liberálové nezdají se nám býti od srdce pro pedlohu :

skuteným finanním pánm Uherska rozsvítila se svíika, a je po he.

Uvidíme, padne-li Wekerle. Finanníci v Budapešti usilovali všemožn
o své vítzství; koupen na p. »Pesti Napló« konsorciem, a den po

koupi vyšel s fulminantním lánkem pro civilní satek, a psával proti

pedlohám. Tato zmna barvy nevadila prý dívjšímu majiteli listu, aby

zstal v list jako šéfredaktor.

Na této dráze »pokroku, svobody a kultury*, na »skále libera-

lismu « — • tak zovou se Uhry v liberalistické hantýrce — zaal dne

7. kvtna proti všem lenm výkonného výboru národní strany Ru-
munské ped kološskými maarskými porotci proces pro »popuzování

proti zákonm*, jehož dopustili se prý žalovaní sepsáním memoranda,
které ped 2 lety deputace rumunského lidu pímo panovníkovi odevzdati

chtla, a v nmž všechny stesky a stížnosti potlaovaných Rumun slo-

ženy byly. Výsledek procesu není prý pochybný.

Persekuce Rumun také v tom se jeví, že má býti v každém ru-

munském ústavu úvrním ustanoven maarský komisa, aby kontroloval,

pokud ústavy ty nepodporují národní agitaci.

V Praze, 10. kvtna 1894. Kn.



Rozhledy zahraniní.

ILOST NMECKÝCH AGRÁRNÍK. — KRISE CENTRA — JESUITÉ A SOCIALISTÉ — ZMNA
V NMECKÉM VELVYSLANECTVÍ VE VÍDNI — FLOURENSOVA ODHALENÍ — OPOSICE ARCI-

BISKUPA LYONSKÉHO — PERIER O OTÁZCE SOCIÁLNÍ — CRISPI PROTI PARLAMENTU
1 KRÁLI — LEV XIII. O VDÁCH PÍRODNÍCH — SOCIÁLN POLITICKÉ REFORMY V ANGLII —
VŠEOBECNÉ HLASOVACÍ PRÁVO V NIZOZEMSKU PORAŽENO — KAJÍCÍ CASTELAR — SVATBA
S NMECKOU PRINCEZNOU NA RUSI — FINSKO — SRBSKÁ OPERETA — DIKTATURA STAM-

BULOVA — RUMUNSKO A PROCES KOLOŠSKÝ — COXEYOVA VÝPRAVA.

Vítzství protiochranáské politiky celní, dosažené pijetím nmecko-
ruské smlouvy tržebné, nedává nmeckým agrárníkm spáti. Hnvem
svým proti Caprivimu, kancléi, » který ani jediné stéblo nenazývá svým«,

nikterak se netají, ba dávají na jevo, že hnv ten smuje ješt mnohem
výš. Jako na posmch uinil ihned po pijetí celní smlouvy hr. Kanitz

svj návrh na státní monopolisování cen importovaného obilí tím zp-
sobem, že k prodeji obilí z ciziny dovezeného byl by oprávnn jediné

stát za minimáln ceny 100 kg. pšenice za 21'5 marek, žita za 10'5

marek, jemene a ovsa za 15"5 marek. Uvážíme-li, že dnešní cena

pšenice jest 14*5 marek a že clo novou smlouvou sníženo bylo na
3-5 marek, dále že roní spoteba v Nmecku iní 12 milion tn
(480 kg. na osobu), a že z ciziny nutno dovážeti 1,420.000 tn
(ll'8'y„ vší spoteby), lze si pedstaviti, jaký pevrat v cenách obilných

a jaké zdražení poteb konsumních by pijetí návrhu toho mlo v zá-

ptí. Ovšem agrárníci sami neoddávali se nejmenší nadji, že návrh by

mohl projíti, jim jednalo se o pouhou demonstraci a zásadnou a prudkou
debatu, a tohoto úelu také dosáhli. Návrh Kanitzv padl sice 159 hlasy

proti 46, avšak dojem hlubokého znepokojení agrárnictva zstal. Nedá
se upíti, že znepokojení to není umlé, smutná statistika rolnického za-

dlužení, jež v posledních 10 letech stouplo o pl druhé miliardy a v uply-

nulém roce nemén než o 300 milion, zejm tomu nasvduje. Vláda

také ped tímto stavem vcí nikterak nezavírá oí, a pruský ministr orby

Heyden práv uinil nový krok na dráze reforem agrárních hodlaje n-
mecké zemdlství organisovati na principu sdružovacím zavedením obli-

gatorních komor rolnických. Tato osnova vládní pijata 230 hlasy

proti 109.

Tak zmnou pomr z pruských konservativních junkr, kdysi nej-

pevnjší opory vládní, stala se bezmála strana oposiní. Ale i jiné histo-

rické strany na snme nmeckém nalézají se v krisi. To platí zejména
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o stedu, na nmž teprve nyní lze vidti, jakou ztrátu utrpl smrtí Windt-

horstovou. Novy jeho vdce Liebíír jest zajisté mužem schopným, nada-

ným a poctivým, avšak jeho otevenost, temperament a jeho demokratické

zásady jsou práv na závadu tam, kde jen diplomatická obratnost Windt-

horstova dovedla spojovati rzné živly a proudy ve stran psobící a

.zažehnati hrozící krise. Nebo jest píznakem každé strany katolicko-

Ikonservativné, že v ní o nadvládu zápasí tajn dva cposiní principy:

ze zdola radikálnji demokratický proud širokých vrstev lidových zbar-

vení antisemitického a antikapitalistického, a se shora aristokratický vliv

vysoké hierarchie, sledující zájmy kurie teba za zásadné obti a \ždy

ochotný ke kompromism. Odtud také ona krise ve vdcovství nmeckého
stedu, odtud i hrozba Liebrova odstoupením. Ba již i nástupce Liebrv
vyhlédnut v berlínském advokátu Bachemovi, jenž zdá se býti hierarchi-

ckým kruhm, mezi nimiž dležité místo politické zaujímá dnes vrati-

slavský kardinál Kopp, píjemnjším A pece nebyla politika Liebrova až

dosud bez úspchu.
Dlouholetý boj stedu za odvolání zákona protijesuitského skonil

I vítzn : 168 proti 145 hlasm jesuitský ád v Nmecku opt rehabili-

tován. Zajíroavo jest, že i sociální demokraté do jednoho hlasovali pro

zrušení výjimeného stavu proti jesuitm. »My se jesuit dokonce ne-

bojíme,* zvolal sebevdom Liebknecht. Proti jesuitm hlasovali konserva-

tivci, národní liberálové a svobodomyslní. Že socialism stále pokrauje
úspšn ku pedu, o tom svdí mezi jiným opatení saského ministra

války proti socialistickým rekrutm, z nhož si tropí posmch samy kon-

servativní asopisy tázajíce se, chce-li snad ministr ze socialist utvoiti

celé nové regimenty. Ovšem nejsou také sociáln pomry nmecké valn
uspokojivé. Malá ilustrace: v Prusku dodáno bylo v minulém roce 1784
zpustlých dtí do donucovacích ústav, a v Berlín nepostauje 5 veej-

ných kuchyní nasycovati 425'J hladovících školních dtí.

Z oboru vysoké politiky dlužno zaznamenati odstoupení prince Jin-

dicha Reusského z dležitého místa velcvyslanectví vídeského. Princ

Reuss byl diplomatem ze staré školy Bismarckovy a Jeho oddaným osob-

ním i politickým pítelem, a váha jeho i na vnitní pomry velmoci,

u které byl poven, byla druhdy velmi znaná. Odchod jeho dokazuje

na novo, že hvzda Bismarckova uhasla na vždy.

Ministr linanní Miquel se svými monopolními »opravami« nepí-

mých daní tentokráte v íšském snme nepochodil. Ale liskalismus jest

houževnatý, a tak pan Miquel prý pijde na podzim ped snmovnu se

svými návrhy znova.

Ve Francii — ku podivu — ani žádná krise ministerská ani žádná

rozilující událost nezeila klidnou hladinu denní politiky. Nepíjemné
chvíle pipravil nkterým bývalým státníkm »Figaro« svými odhaleními

z doby ministerstva Boulangerova, inspirovanými, jak se zdá, tehdejším

ministrem zahraniním Flourensem. Z odhalení tch vyzírá celá ta stát-

nická neschopnost a bázlivá neohodlanost ve chvíli kritické mnohých po-

slaneckých i ministerských veliin, které pozdji hrály málo slavnou

NAŠE DOBA 1,8. 39
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úlohu v afée Panamské. Svtlejší paprsky padají naproti tomu na gene-
rála Boulangera, o nmž teprve historie rozhodne, byl-li jen šarlatán-

skym dobrodruhem aneb mužem vtších plán a myšlének. Tato vzpo-

mínka na Boulangera tlaí se tím spíše na mysl, ježto práv zemel jeho

odprce a nástupce v ministerstv vojenství, generál Ferron.

Zdánlivou zevní shodu vlády s církví katolickou zkalil ponkud
odpor arcibiskupa lyonského Couilléea proti Spullerov naízení o správ
církevních statk. Zdá se však, že událost ta nebude míti dalších ná-

sledk, aspo kardinál Rampolla kladl draz na to, že kurii na shod
s republikou velice záleží. Populárními jsou církevní slavnosti na poest
Jeanny Arcové, jež se konají okázale po celé Francii a jichž se i vláda

i armáda oficiáln súastuje.

Jinak vláda Perierova tší se stabilnosti a popularit, jako dávno
již žádná ped tím. Finanní ministr Burdeau pedložil snmovn uspo-

kojivý rozpoet a mohl dáti dvodnou nadji na další konverse francouz-

ských rent. Ale i co do stanoviska k otázce sociáln uinila vláda ve-

liký krok ku pedu. Pozoruhodná jsou slova Perierova, jež pronesl na
bankete v Lyon: »Ti, kteí žijí v pebytku, musí sociáln své povin-

nosti pojímati ve vyšším smyslu, oni se musí odhodlati pevzíti na sebe

vtší ást bemen veejných a zjednati tak úlevy tm, kteí za denní

svou mzdu kupují chléb svým rodinám.

«

V Itálii mizérie finanní stále ovládá situaci. Výbor, jemuž sveny
k porad finanní plány Sonninovy, ukázal se sice houževnatjším, než
se dle posavadních zkušeností pedpokládalo. On trval rozhodn na úspo-

rách vojenských aspo do minimální sumy 14 milion, odepel zvý-

šení dan pozemkové a povolil rentovou da jen do 14"/o- Ale Crispi

jest píliš dobrým znalcem svého parlamentu a píliš zkušeným prakti-

kem, než aby se dal zastrašiti. V plen položil jednak parlamentu na
hrdlo nž rozpuštní, jejž nosil ve své kapse, jednak polehtal slavo-

mam poslanc banálními frasemi o velikém úkolu djinném národa ital-

ského a jeho budoucí sláv válené, tak že parlament zmkl jako vosk
a patrn panu Crispimu povolí nová nesnesitelná bemena na poslední

centesim. A banky se ítí, a obchody a živnosti hynou, a sedláci opou-
štjí statky, a dlnictvo umírá hladem, a vojenské soudy vynášejí ortely:

jen když Itálie mže spolurozhodovati o osudech Evropy. Ale pi há-

jení nových daní stal se panu Crispimu v enickém ohni i malý lapsus

llinguae. Mluv o budoucím úkolu Itálie, prohodil cosi i o »pirozených
'.jejích hranicích«, jež dosud nejsou dosaženy. Pokud se Francie týe,,

nebude si pan Crispi z této své nevasné upímnosti initi ovšem val-

ných skrupulí, jest však ješt jiná velmoc, které se z Itálie stále dekla-

muje o vrném spojenství a které se onen passus v ei pán Crispiov
nedotkne píliš píjemn.

Ale Crispi není brutálním jen dol k parlamentu, nýbrž i nahoru ke
králi. Obratnému žurnalistovi z »Figara« panu Calmetteovi podail se

novináský husarský kousek interviewovati jednoho krásného dne sa-
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mého dobromyslného a politikou nevaln se trápícího krále Humberta,
jenž s celou svou upímností dal mu na jevo své frankoíilské sympathie.

Pan Crispi ta »Figaro« zuil. Ihned dal ve svém orgánu »Riform«
dementovati celou rozmluvu s galantním podotknutím, že král Humbert
zajisté dobe zná své povinnosti, než aby pouštl se v nediskretní po-

vídání s francouzským zpravodajem. Pan Crispi jest vskutku ministrem

až obdivuhodn konstituním — ale jen naproti králi.

Lev XIII. doporuil svým mocným slovem katolickým bohoslovcm
pilné studium Písma; peje si také, aby se pro ty své úely obírali pí-
rodními vdami. V obojím smru papež postavil se proti starším zvy-

km ; Lev XIII. dsledn provádí svou svtovou politiku.

Lord Salisbury necítí se ješt dosti jistým za dnešního složení po-

litických stran parlamentu anglického a proto s ukonením velikolepých

politických plán Gladstonových píliš rychle nepokrauje. Tím uznání

hodnjší jest innost jeho v drobných reformách sociálních. Vypoítá-
váme jen : zdemokratisování práva volebního zkrácením nutného pobvtu

voliova na témž míst na .ti msíce a zamezením vícenásobné volby

í téhož volie, zavedení progresivní dan ddické z 1"/^ až do 8"/^,, zvý-

šení dan z vyšších dchod, zákonná ochrana irských pachtý, zave-

dení dohodích úad mezi za.mstnavateli a dlníky, a což hlavní, uzáko-

nní _8hodinné doby pracovní v státních dolech a dílnách. 281 proti

194 hlasm pijala dolní snmovna anglická tento principiální požada-vek

dlnictva, ona první pekonala pedsudky, jež žádosti této jinde stavjí

se v cestu. Z toho patrno, jak mocný a trvalý vliv i na parlament vy-

konává dlnictvo tak inteligentní a disciplinované, jako jest anglické.

O vysoké míe životní tohoto dlnictva ostatn podává obraz tento pe-
hled. Textilní dlnictvo požívá v rzných zemích evropských této mzdy:

v Anglii iij}, ct
Franciii

Švýcarech . .

Nmecku . .

záp. echách
vvch. echách

. 54

. 54
48—60

. 36

ba prac
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S napjetím sledovány nové volby v Nizozemsku, kJe minsterstvo

Takovo rozpustilo snmovnu, jež postavila se na odpor proti návrhu

vládnímu na všeobecné hlasovací právo. Nové volby vykonány za hesla

tohoto všeobecného práva volebního — a ministerstvo zstalo v menšin
a bylo nuceno odstoupiti. Pro vládnoucí dnes tídy spolenosti jest úkaz

tento nejen v Nizozemsku, ale i jinde charakteristický.

Švýcarská rada spolková pikroila k ešení dalekosáhlého problému

:

nároku na práci zízením institucí pro veejný prkaz pracovní a pro

ochranu ped následky ztráty zamstnání
Ve Španlsku liberálnímu ministerstvu Sagaslovu dostalo se neoeká-

vané podpory. Starý republikán Castelar odekl se veejn a slavn
všech svých ideí republikánských nazvav je »obdivuhodným snem mládí«

a písahal vrnost královské monarchii. Dslednost v politice jest vždy

zjevem vzácným, avšak úplný pevrat v smýšlení muže, jehož jméno zna-

menalo celý uritý program, pece pekvapuje.

Nejdležitjší politickou událostí na Rusi a tudíž v Evrop jest za-

snoubení velkoknížete následníka Nikolaje Alexandrovie s princeznou

Eliškou hessenskou, blízkou píbuznou královny anglické i císae nme-
jckého. Nmecké dvory byly od jakživa hojn zásobenou výchovnou pro

.manželky slovanských panovník, a jest také z historie známo, jak ne-

píznivý vliv ml tento import nmeckých princezen na rozvoj národ-

S nostní i kulturní mnohých národ. Zejména Rusko daleko jest ješt plné

emancipace od živlu nmeckého ve vojšt, úednictvu, inteligenci i ob-

chodu, a nový satek emancipace této nikterak neurychlí. Také pro bu-

jí
doucnost francouzsko-ruského spolku není on dobrým znamením, nebo
isiatky následník trn nevznikají pravideln v srdcích, nýbrž v kabi-

*netech diplomat. Princezna Eliška pestoupí ovšem na víru pravoslav-

:nou ; až dosud všechny ruské carevny i velkoknžny, jež pijaly pravo-

'slaví, byly pvodn vyznání evangelického. Rusko, jakožto stát v první

ad zemdlský, bedliv všímá si i stopuje všechny otázky agrární.

Novou reformou ve smru tom jest petvoení dosavadní správy státních

statk ve zvláštní ministerstvo orby, jehož náelníkem jmenován Jermolov.

Ale také zkvétající prmysl tší se trvalé pozornosti státu, o emž svdí
rozšíení instituce továrních inspektor z dosavadních 5 gubernií na dal-

ších 13 a rozmnožení dozorího personálu z o4 na 143 osob.

Samostatnost Finska na novo dotvrzena zvláštním linským zákoní-

kem trestním, za to však gardový prapor íinský, jehož dosud nikdy ne-

bylo použito mimo území linské, pibrán bude letos k manévrm ruské

posádky Krásnoslské.

Zemelému Naumoviovi postaven bude z dobrovolných sbírek v Ky-
jev pomník.

Události v Blehrade nazval paížský »Figaro« nikoli tragedií ani

komedií, nýbrž operetou. Král Alexandr provedl konen dlouho oc-
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kávaný in a restituoval svým rodim všechna práva len rodiny krá-

lovské. Uinil tak jednoduchým »úkazen"i«, jímž zrušil usnesení skupštiny,

ponvadž prý bylo »neústavné«. Vtší ironie nelze si vru mysliti. Po-

nvadž pak soudcové blehradští nepotvrdili konfiskace oposiního aso-
pisu pro urážku » krále Milana«, neuznávajíce úkaz královský za platný

a závazný, bvli jednoduše sesazeni. Zbývá ješt, aby se potvrdila povst,

že král Alexandr hodlá se odebrati »na zotavenou* na delší cestu do

ciziny a odevzdati mezi tím vládu v otcovské ruce Milanovy, aby fraška

byla dovršena. Milan by aspo mohl znova prodati, co prodal již jednou.

Vc má však pece vážnou stránku ani ne tak pro národ jako pro rodinu

Obrenovi. Nebo o tom již nikdo se neklame, že jablko uepadlo da-

leko od stromu.

Vláda Stambulova, nazvaná Koburgova, v Bulharsku rozplývá se

nvní v pátelství a oddanosti k sultánovi za jeho ochotu k bulharským

požadavkm v .Makedonii. Avšak mezi samými pívrženci Stambulova

propuká tajné vení. Proskoily zejména povsti o jakémsi souboji mezi

ním a ministrem vojenství Slavkovem. Ostatn pravideln ím vtší diktá-

tor moc a bezohlednost, tím vtší poet jich nepátel a tím hlubší jich

pád a bídnjší jich skon.

V Rumunsku mocný ohlas vyvolal skandální proces sedmihradských

Rumun v Kološi, a vláda bude míti nesnadný úkol oficiáln zabarvili

hluboké rozhoení národa v hluných demonstracích bezohledn vy-

trvsklé.

Spojené státv mly v tchto dnech zajímavou podívanou. Dobrodruh

Coxey táhl se svou z celého svta sebranou mnohatisícovou armádou ne-

zamstnanc na Washington, žádaje kategoricky pro vojsko své o práci

a o výživu. Když výprava poala nabývati nebezpeného rázu, policie

armádu rozprášila.

V Praze, lU kvtna. H.



Rozhledy po veejném hospodáství.

»NAŠE« RAKOUSKO-UHERSKÁ BANKA — REFORMY BERNÍ; CO PKEBUOE ZEMÍM? — OB-

CHODNÍ STYKY S RUMUNSKEM — RUSKÁ KONVERSE.

Naši ministi finanní mívali asto nejlepší vli prospti státu, byli

ochotni mnohdy k dalekosáhlým reformám, nemže se ani íci, že by

byli snad nepístupni dosti pronikavým opravným názorm a snahám,

aby mocí státní vyrovnávala se aspo ásten nynjší dsivá nerovnost

sociální. Ale jakkoli tuto dobrou vli nelze finanní správ naší upíti,

pece výsledk této snahy nevidti, pece máme dosud veliký nadbytek

všelikých nesrovnalostí a nespravedlivostí jak v berní soustav tak i v min-

covnictví a bankovnictví. U nás chuas platí po pípad dan pesahu-
jící daleko jeho síly, kdežto nejvtší penžní kapitalisté (majitelé cenných

papír) nejsou podrobeni dani žádné; naše mna prese všecky nové zá-

kony a jich nenáhlé provádní zstala poade mnou papírovou, kolí-

savou a nedokonalou ; valná ást nejvtších našich bankovních ústav
požaduje za sprostedkování úvru takové obti ode dlužník, že mnohá
jich pomoc obchodnictvu a živnostnictvu poskytovaná spíše zdá se pozo-

rovateli býti lichv podobnou nežli poctivému obchodnímu zisku. A nelze

za to nikterak ani ministry financí initi zodpovdnými ; mnozí z nich

projevili nepochybn velmi dobré názory, a také jim nescházelo energie,

aby své reformy hledli prosaditi. Ale okolnosti jsou u nás v Rakousku
mocnjší nežli jakkoli pevná vle ministr. asto bývají to zájmv pa-

nujících tíd, které osvdují moc a sílu svou nejen veejn, nýbrž ze-

jména potají, a které stálými odklady a prtahy, nkdy také až pod
lichou záminkou, že nové reformy nejsou dosti dkladné a pronikavé,

dovedly mnohou opravu zmaiti, jindy opt zavinují nezdar dualistické

zízení monarchie a protivné sob prospchy obou polovicí íše.

Malomoc naší finanní správy zajisté nemohla se tchto dn lépe

ukázati, nežli se stalo nejnovjší dobou vi rakousko-uherské bance.

Tento ústav naped se poctiv piinil o to, aby dklade pohoršil naše

mincovnictví: sotva vešel v platnost zákon o nové mn, již objevilo se

hned také nové zlo, ažio na kovové (zlaté) mince této mny, a ažio to

nebylo snad neplatné, pestoupilo v íjnu roku minulého až G"/„ a ob-

náší dnsud více než 4*'/„. A pece bvla naše mna ped prohlášením
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zákon valutních po dobu dvou let ustálena, že zdálo se ažio skoro ne-

možným.
Naše cedulová banka docílila toho kupováním zlata, velikým roz-

hojnním obhu bankovek nad ádnou potebu a to zpsoby dosti ne-

dovolenými, tím totiž, že kupovala smnky pod bankovní mírou úrokovou,

že zkoupila v lét roku 1893 množství salinek a za n že vydala ban-

kovky, jakoby tím dostaten byly kryty (považovány tu salinky za stá-

tovky) a podobnými jinými umlými prostedky. Co obtmi celé mon-
archie po dlouhá léta chystáno a k emu konen i naše zákonodárné
sbory se odhodlaly, to ásten aspo paralysováno bylo bankou rakousko-

uherskou ; správa její má velikou ale smutnou zásluhu o to, že se mohlo
zase nové ažio na korunové mince zlaté trvaleji u nás zahnízditi.

Lepší pekvapení našim poplatníkíím pichystala však banka v mi-

nulém msíci. Podala návrh na obnovení svého privilegia. Podle nových
zákon, až budou provedeny, bude pedevším banka zbavena konkurence
papírových penz státních (státovek), (získala už nyní na svém pokladu
kovovém asi 14 milí. zl. [stanoveno totiž, že 100 zl. ve zlat =r 119 zl.

r. m. rr 238 korunám a to pi zásob zlata pes 70 miHon iní patrn
pírstek 14 milion] a ob polovice íše jí sví ke správ své poklad-

niní hotovosti. Obchody banky se znan takto rozšíí a rozhojní tím

více, že pi kolování kovových penz nejsme ješt dosti zvykli ani pi-
praveni na jiné zpsoby placení ku p. cheky, poukázkami a podobnými
náhradami kovových mincí, jako tomu je v Anglii a v Nmecku. Ale

vTapettit vient en mangeant«, naše cedulová banka dychtivá je nad to

ješt mnohých jiných daleko výnosnjších a jistších výhod. Není spoko-

jena s tím, co dosud má, ani s tí:n, co ješt velikého mže v budoucnu
vyzískati, akoli to všechno již je tak neslýchaným privilejem a výsadou
jinde zajisté skoro nepochopitelnou. Mže totiž banka vydati 200 mil zl.

I
bankovek úpln nekrytých kovem, 30 mil. zl. bankovek krom toho

je jí dovoleno krýti smnkami cizozemskými (tedy papíry úrok vynáše-

\jícími), má oddlení hypotékami, z kterého tží pes 1 mil. zl. ron istého
'zisku, její všechny listiny a podání jsou všeho prosty, také její majetek

nemovitý nepodléhá dani, pouze ze svého istého zisku platí velmi mírnou
da. Za to vše, a to zajisté nikterak nejsou malikosti — vždy povolení

neúroné pjky 230 mil. zl. ve form bankovek nekrytých možno pá-

iti nejmén na 8 mil. zlatých ron — jen k jedné obti byla dosud
banka zavázána: pjila totiž státu kdysi 8i) mil. zl. a z této pjky
nepožadovala za tu dobu žádných úrok, co jí privilej byla propjována.
Úastenství na zisku banky, které státu bylo vyhrazeno, poínalo teprve,

pesahovalo-li zúrokování akciového kapitálu T**/,,; mimo to tento podíl

zisku stát nikdy nebral, bylo ho dosud výhradn použito k odpisování

dluhu 80-milionového. Za všechna léta takto byly pouze odepsány 3 mi-

liony zl., tak že dluli ten iní 77 mil. zl.

Nuže, banka chce, aby jí tchto 77 milion zl. bylo státem zapla-

ceno, aby mimo 200 mil. zl. bankovek nekrytých kovem mohla vydati

ješt o 20 mil. více zl. nežli dosud, které by pouze byly kryty smnkami
cizozemskými. Splacení kapitálu dlužného a rozšíení obhu nekrytých ban-

kovek (nkterých pouze smnkami) a ziskem na ažiu banka rakousko-
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uherská, rozhojnila by své vlastní prostedky nejmén o 110 mil. z\.,

\ zvtšil by se její roní výtžek nejmén o 4^^ mil. zl. na útraty státu,

nepoítaje v to zisk, kterého jist nabude ostatním rozšíením svých ban-

kovních obchod, až zavedena bude kovová mna. A co míní banka

poskytnouti za to státu? Pouze redukci akciového kapitálu na 75 mil.

zlatých (^JO mil ) a úastenství na zisku do polovice, jakmile dividenda

bude vyšší nežli 6%. Když poítáme ostatní zisk banky pouze tak ve-

liký jako dosud a béeme zetel na tyto její požadavky i ústupky, které

chce povoliti (redukci kapitálu základního), bude možno ron páiti vý-

tžek její rozhodn na 11 mil, zl., 6" „ní dividenda bude initi 4
' „

mil zl. (75 mil. zl.) a zbude tedy na rozdíl mezi banku a stát pes
6 mil. zl., tedy obma polovinám íše pipadne nco pes 3 mil. zl.,

z toho Uhrám skoro 1 mil. zl. A v tom práv spoívá slabost naši

vlády vi bance, dltih onen 77 mil. zl. je povinna platiti pouze Cislaj-

tanie, a ponvadž jí ze zisku banky pipadne asi na 2 mil. zl. a zúro-

kování 77 mil. zl. bude státi nejmén asi B'^ mil. zl., znamená lo pro
naši polovici istou ztrátti asi Vj mil. zl. ron, které z vtšiny pi-
padnoíi Uhrám. Za to akcionái budou bráti dividendu nejmén 10"',,,.

Uhi ron na 1 mil. zl. ze zisku, a to vše odneseme my, nebude-li nám
milostiv pan ministr Wekerle; dosud Uhi nebrali nic a dle našich spra-

vedlivých požadavk by i nadále nebrali nic, protože by se podíl státu

na zisku ješt dále odpisoval z onoho dluhu 77 mil zl. Zdali pak asi

budou Uhi tak skromni, aby nám povolili, když ješt nad to jim správní

rada banky nabízí v ízení ústavu úplnou paritu, která se bude rovnati

jich úplné nadvlád, jelikož guvernér banky i její sekretá jsou Maai?
Posavadní zkušenosti o takové velikomyslnosti Maar by nesvdily ; ne-

budou-li Maai povolovati po dobrém — a k tomu je málo nadje, —
sotva si dají íci po zlém a tím mén tím bruskním zpsobem, který

si oblíbila »Neue freue Presse«. Malomoc a podléhání spravedlivé vci
proti pesile arci svádí asto k prudkým eem a zbytenému i marnému
harašení. Pan ministr Wekerle sedí pevn vsedle,— zajisté pevnji nežli

jeho rakouský kolega — a dovede také u koruny, která je i dle platné

ústavy posledním rozhodím mezi obma polovicemi íše, vymoci tžší

vci, nežli je práv povolnost vlády cislajtanské. Nedivu pak, že násled-

kem toho se také hatí úpln valutní akce, a že jednotliví zástupci lidu

zoufají už, zdali se nám pece podaí zavésti opravdu spoádané po-

mry, a jeví pak nechu také k pedlohám vládním. Nejlepším dokladem
toho jsou události v klubu Hohenwartov, které tam ved y až ke krisi a

bezmála k rozkladu z píiny odkládacího návrhu Kramáova. Postavení

vlády koaliní není práv ržové, bohužel že zárove se musí íci, že

také ne postavení naší poloviny íše proti bance a Uhrm. I když nám
Uhi povolí, budou hledti uškubnouti za to nco na jiné s ran. —

Lépe nežli s bankovní otázkou a nápravou mny daí se s refor-

mami berními. Finanní ministr slibuje, že opravy berní uzákonny budou
již v roce 1895. Hlavním výsledkem bude zavedení všeobecné osobní,

dan dchodové, kterou konen budou teprve opravdu majitelé nejvtších

dchod arci jen dosti mírné dani podrobeni. Výbor berní vídeské po-

slanecké snmovny šel dále nežli navrhovatel, bvvalv ministr Steinbach,
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a nežli po ním hodlal jíti jeho nástupce sv. pán z Plener: procento

osobní dan dchodové nepestává totiž stoupati pi 30.000 zl. roního
dchodu, (dle návrh Steinbachovych dostoupilo tu -4"/,,), nýbrž mírn vy-

stupuje i dále až do 90.000 zl. roního dchodu a koní se sazbou 6*^
^

dan z istého dchodu. Zárove bude upravena da živnostenská a od-

stranna da mezdní, místo níž bude pouze osobní da dchodová. Vý-

tžk osobní dan dchodové užije se ásten ke slevám daní reálních

t. j. dan pozemkové a dané domovní (ty budou sníženy o lO^/^,, zmír-

nná da domovní z nových staveb pouze o 5" „) a dan živnostenské

(o 20"/,,, pi emž na druhé stran se arci zase zvýší trochu o pirozený

svj pírstek, za dv léta 1896 a 1897 zvýšení to ítáno dohromady

na 5"/o) Ostatní pebytky z osobní dan dchodové pipadnou po ukrytí

všech výloh až do obnosu 3 mil. zl. zemím, a co ješt nad to vybude,

použije se k dalším nepatrným slevám (dan živnostenské a dan ústav
povinných k veejnému skládání út), a rozdlí se rovným dílem mezi

Stát a zem. Co v*ak se od r. 1898 poínaje objeví jako pebytek, bude

I pouze státu vyhrazeno. Dle tohoto plánu by na p. království eskému

I
pipadlo nejmén ron 770.000 zl., a nejvíce, t. j. kdyby dchodová

1 da osobní splnila nadje optimist, asi 1'/, mil zl. Píspvek tenlo je
' Síce dosti dobrý, zuboženým financím zemským není však ani z daleka

dostatený. V Prusku dostávají obce a provincie (a sluší uvážiti, že státy

v Nmecku samy mnohé náklady na sebe berou, které u nás svalují se na

bedra zemí) již asi na ^/^ všech daní reálních a slibuje se jim, že vbec
reálních daní stát se ve prospch obcí zekne. Co by to dlalo u nás 1

(Království eské by dostalo dchod 11 mil. zl., kdyby stát mu postoupil

'"'/j daní reálních jako v Prusku. Toho arci jsme velmi, velmi daleci a sluší ne-

pedpojat piznati, že na to náš ministr žádný nemže pomysliti, kdyby

byl sebe více federalistického smýšlení; okoln( sti protivné tomu jsou ne-

! skonale mocnjší Spravedlivo je, že da mezdní odpadne; kdo dosud

i bral služné za svou práci, byl pidržován k platm, které inily až'í4"/„

j-jeho dchod, kdo však dostával své dchody z cenných papír beze

všeho svého piinní, neplatil da vbec žádnou, ale i po zavedení osobní

dan dchodové mli býti oni, kteí svého dchodu svým vlastním pi-

,
inním (na základ námezdní smlouvy) nabývali, he postaveni nežli ti,

; kteí dchodu svého požívali bez práce své vlastní. Tento nepomr nyní

odpadne, protože dan mezdní vbec nebude.

Sleva -0'7„, které se dostane na živnostenskou da, nerozdlí se

všem živnostníkm rovnomrn. Všichni živnostníci rozdlí se ve tyi
tídy dle velikosti dan, nejvyšší poplatníci (tída první) nedostanou slevy

žádné, druhá tída jen polovici té slevy, co tída tetí, a tída tvrtá

(nejnižší poplatnfci) dvakiále tolik budou míti sleveno nežli tída tetí.

Podobný systém slev by se arci doporuoval také pi dani pozem-
kové a domovní, tak totiž, aby velkostatkám nebylo sleveno nic z je-

jich dan a nejmenším statkám nejvíce; ale pi nynjším složení íšské

rady, kde velkostatkái a majitelé velikých dom mají rozhodující vliv

v zastupitelslvu íšském, nedá se na nco podobného ani pomýšleti. —
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Po dlouhé celní válce s Rumunskem dosply konen naše vlády

k tomu poznání, že se tím nejvíce ublížilo rakouskému prmyslu. Kdežto

do roku 1886 (zejména v dob 1883—1886) naše monarchie svým vý-

vozem do Rumunska zaujímala daleko nejprvnjší místo (obnášel vývoz

náš od 31—45"/p veškerého pívozu rumunského), ustoupila po r. 1886
až na místo tetí a daleko ji pedstihly Nmecko a Anglie (vývoz n-
mecký dasáhl až 32°/^, vývoz anglický až 28"/,,, za to rakousko-uherský

klesl až na 13 '/„"/g). Co celní válka pestala, Rakousko-Uhersko se zase

povzneslo na místo druhé, ale nedovedlo již dohoniti Nmecka, které je

stále v ele. Také teprve dle píkladu Nmecka uzavíráme znovu obchodní

smlouvu s Rumunskem na základ poskytnutí nejvyšších výhod. Maarský
a do jisté míry také polský vliv ; báli se konkurence rumunského do-

bytka) zasadil naší polovici íše také tady rány, které se dosud nechtjí

poádn zacelit.

Poslední dobou provádí Rusko velikolepou konversi svých dluh
^/f^ních na 4*^;^. Finanní ministr Witte hodlá konvertovati celý dluh

5%,ní pes 1000 mil rubl (tak »\-. orientální pjku). Ministr ustanovil

pro nové obligace i^/^ní kurs subskripní, dle kterého zárove budou vv-

mííovány staré obligace za nové na 92'/2*yo ^ subskripce se utšen daí,

jelikož v Berlín hned pi vyložení nových obligací podáváno 94*^/^,. Takto
prozatím bude konvertováno 750 mil. rubl pjky staré, ostatek až po-

zdji, protože ruské ministerstvo financí doufá v budoucnosti docíliti ješt

píznivjších výsledk; na splacení tohoto dluhu bude potebí vydati

nco pres 810 mil rubl pjky 4"/„ní, jejíž zúrokování bude státi asi

32'/,, mil. rubl, tedy docílí se tím prozatím úspory 5 mil. rubl ron.
Podobného a vtšího ulehení našim financím mohli jsme se také my už

dávno dokati, kdyby se naše dluhy nebyly uzavíraly na nomináln nízké

procento (sjednocená na 4"2*'/q, zlatá na 4''/q), nyní se arci již vc
nikterak spraviti nedá, le až klesne nkdv míra úroková znanji
pod 47„.

'

P. L.



Rozhledy sociální.

PRVNÍ MÁJ - TETÍ KONGRES BELGICKÝCH HORNÍK — HORNÍCI FRANCOUZŠTI — ŽE-

LEZNINÍ DLNICTVO ITALSKÉ — ZÁKAZ NÁVŠTVY HOSTINC MLÁDEŽÍ VE WRTEM-
BERSKU — SPOJENÍ POJIŠOVACÍCH POKLADEN — NÁVRH POSLANC BEZNOVSKÉHO

A DRA DVKA.

Letošní svátek dlnický nepsobil u nás lakovym dojmem jako jinde.

Nekoneny výjimený stav potlail všecky projevy a pipustil toliko menší

schze "odborových spolk dlnických a — koncerty s tanení zábavou.

V tanci ovšem snadno se zapomíná na všeliké poteby a bolesti, a tak

letošní první máj, jemuž dáno bylo poslání, opakovati požadavky dl-

nické, ml naše dlnictvo uiti zapomínání. Nemyslíme, že vláda touto

paedagogikou svých cíl dosáhne. Velké schze byly jen mimo Prahu

konány, zejména na Plzesku, kde mluvili pedáci dlnictva pp. Ddic
a Steiner. Všude opakovány základní tužby dlnické : politická rovno-

i právnost s ostatními tídami, všeobecné rovné hlasovací právo, svoboda

f shromažování a spolování, osmihodinový pracovní den, ochrana dl-

nictva, jeho existenní zabezpeení atd. V Berlín na slavnostní schzi

navrhl Bebel resoluci, v níž mimo jiné klade se draz na solidárnost

dlnictva, pomocí níž má prý se pracovati proti nenávisti národnostní,

militarismu, válkám atd. Podobn ve všech ostatních státech konány

repraesentaní schze s programem stejným.

Dne 8. a 9. dubna odbýván v La Louviru ietí kongres bel-

gických horníku, na nmž usneseno pracovati pro tyto opravy : horními

inspektory bulež jmenováni jen skutení anebo bývalí horníci ; hory

butež sestátnny, resp. aspo pod písnjší dozor státu dány; ustano-

vena budiž minimální mzda dlnická a všeobecn zavedena mzda denní

s odstranním práce akkordní; budiž docílena mezinárodní shoda k obme-
zení výroby uhelné za úelem zamezení superprodukce.

Kongres horníku francouzských zasedal od 18. do 21. dubna
v Graissessacu. Piinním horník v Pas-de-Calais usneseno zde utvo-

iti národní svazek horník francouzských, pijaty stanovy svazku a

ustanovena stálá správa jeho. Správní komité súastní se všech mezi-
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národních hornických kongres. Sjezd rokoval dále o pensijních po-

kladnách a žádal za zákonné ustanovení, aby píspvky ze mzdy dlní-

kovy a stejn vysoké píspvky podnikatel placeny byly do pokladny

Istátní a odtud aby každý horní dlník 450 251eté práci obdržel peosi nej-

jmén 2 franky denn, kterážto pense má úmrtím horníka pipadnouti jeho

'vdov a dtem mladším 16 let. Pro nemocenské pokladny žádal kongres

utvoení správního komitétu, v nmž zasedati mají dv tetiny dlník
a jedna tetina zamstnavatel. Také podpora nemocenská má obnášeti

i aspo dva franky denn a do pokladny pispívati má stejnou mrou
'dlnictvo i podnikatelé. Osmihodinná pracovní doba zavedena budiž

aspo pro hornictvo. Jako prostedek dobytí požadavk tch odhlaso-

váno valnou vtšinou organisovati všeobecnou hornickou stávku. Kon-

gresu pedsedal poslanec Basly.

V Milán konán dne 27. dubna kongres zástupc všeho železni-

ního dlnictva v Itálii. Kongres usnesl se utvoiti jednotnou velkou ligu

železniního dlnictva (Lega di ferrovieri italiani) za úelem mravního

a hmotného povznesení, ke vzájemné podpore, k vymožení zákonné pra-

covní doby, nedlního klidu, minimální mzdy železniního dlnictva. Liga

chce se domáhati dále zízení zvláštních živnostenských a smírích soud,
sestátnní veškerého dopravnictví, úastenství dlnictva ve správ dobro-

iných zaízení. Konen usnesl se kongres, že pistupuje k nové jednot

socialistické strany dlnické v Itálii.

Wúrtenberská vláda pedložila snmu návrh zákona, jímž zavádí se

jednak nucené pokraovací šJzolství, jedhak zákonný zákaz návštvy

hostinc mládeží pod 16 let, povinnou k návštv Škol pokraovacích a

;
nedlních. Návrh odvoduje se potebami sociáln-politickými, mrav-

I
nostními, zdravotními, hospodáskými a poukazuje se i na pozoruhodný

fakt, že etné obce již ze své komunální moci zákaz takový vydaly,

a zachovávání jeho vynutiti nemohou. Zákon ten chce nahraditi nedo-

statenou dbalost rodi v dozoru nad mládeží a nedostatený vliv vy-

chovatel duchovních i školských.

Spojení státních pokladen nemocenských, úrazových, invalidních a

pro pípad stáí protásá se v Nmecku. Braunv »Centralblatt« píše

o otázce té: Síí se poznání, že ti státní pojišovací odbory dlnické

v Nmecku pracují s píliš drahým aparátem a že by mohly na pro-

spch pojištných velmi dobe spojeny býti v jedinou správu. « Ke
hlasm tm druží se v Anglii ve snmovn poslanc návrh poslance

Palmera na státní podporu v stáí po dosažení 65 roku, ve Francii

pak výše zmínný požadavek hornického kongresu v Graissessacu na zá-

konné zavedení pense z pokladny státní.

Dne 7. dubna podali v íšské rad vídeské poslanci Beznovský
a Dr. Dyk návrh zákona k ochran maloživnostenského úvru stano-

vením zákonného zástavního práva ke zjištní mzdy maloživnostníkovy na
movité vci jím zhotovené a dodané až do zaplacení mzdy nebo kupní
ceny, a dále návrh na zmnu exekuní novely ze dne 10. ervna 1887.

Souhlasíme ze srdce s každým úelným návrhem na ochranu malých
živností, ale návrh eených poslanc nepipadá nám ani úelný ani
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praktický. Kriterion maloživnostníka není jednak dost urité, jednak

jest i jisto, že živnostník opravdu malý na úvr bu vbec nedává, po-

nvadž nemže, anebo aspo ne osobám, jichž poctivost naped nevy-

/ zkoušel. Mniti pak exekuní novelu lze jen s velikou opatrností, nebo
' jest to jeden z nejlepších zákon sociáln-politických, v nmž i za hra-

nicemi shledávají politikové sociální velkou pednost. Zákonem tím

chrání se ped exekucí nevyhnuteln potebné pedmty nuzného, a zá-

rove vedeni jsou živnostníci a obchodníci k tomu, aby odvyklo se lehko-

vážnému odebírání a dávání na drahý úvr Mniti dnes tato výborná

ustanovení mobilárního exekuního práva neodpovídá ani humanit vi
chudin ani hospodáské poteb živností.

V Praze 10. kvtna. Cli.



úvahy a kritiky.
*

Sborník svtové poesie. |

Nákladem J. Otty v Praze, vydává eská Akademie cis. Františka Josefa pro

vdy, slovesnost a umní. Tída IV. Roník I

—

III. íí

Ariosto: Zuivý Roland. Pel. Jar. Vrchlický. — Mickiexvicz: Konrád Wallenrod.
Pel. J. V. Sládek. — Byron: Sardanapal. Pel. Dr. Fr. Krsek. — Luka Boti:
Pobratimství. Pel. Jos. Kolá. — Calderon: Divotvorný kouzelník. Pel. Jos.

Král. — Lermontov: Vybrané spisy básnické I. Pel. I^r. Táborský — Alfieri:

Filip Peložil B. Frida. — Kolcov: Básn. Pel. L. Quis. — Shelley. Cenci, Pel.
V. erný — Asnyk: Poesie. Pel. Fr. Kvapil. — Burns: Písn a ballady. Pel.

J. V. Sládek. — Puíkin: Evžen Ongin Pel. V. Jung. — Kálidás: Málaviká a

Agnimitras. Pel. Jos. Zubatý. — Mikuláš Lenau: Výbor básní. Pel Ant. Klá-

šterský. —A^z/^a Rút: Pel. Dr. Rudolf Dvoák. — Coppée: Andl Pán. Pel. Ant.

Váa.— Julius Sloivacki: Balladyna. Pel. Ot. Mokrý. — Emerich Madách: Tra-
gedie lovka. Pel. Fr. Brábek.

Chceme hned pedem vytknouti své stanovisko k tomuto podniku —
pokládáme jej za nejplodnjší in našeho mladého ústavu vdeckého. í

Soustavné peklady základních dl poetických ze svtové literatury

je zjev v každé literatue velmi významný; tím významnjší v literatue

pomrn mladé a u národa nevelikého. Je to zajisté zjev význaný i po
stránce jazykové i po stránce kulturní. V prvém ohledu jazyk dává tu

na jevo jistou dozrálost: setásá se sebe dosavadní prostednictví jiného

jazyka cizího; nebo jazyk domácí dospl tou mrou, že již sám je s to,

aby obsáhl bohatý obor myšlének, pedstav, pojm a názor u nejrz-

njších národ za rzných dob. Ovšem, peklady takovými neustále se

ješt zdokonaluje. Po stránce kulturního rozvoje znamená to nemalý po-

krok, protože národ po prvních zdaených pokusech svého procitnutí
;

poíná se rozhlížeti za dosavadní užší obzor; po prvních zápasech o svou

existenci národní ukládá si vyšší zápas, zápas o místo v rozvoji vzdla-

nosti svtové, ve které chce být lenem živým, ne jako až posud více

mén pasivním. Proto neleká se již mítka cizích velikých vzor, nýbrž

jimi chce prohloubiti svou innost domácí.

Odtud dovedeme si vysvtliti tužby a neustálé pokusy práv v tomta ^
oboru u nás. Již bystejší a pronikavjší z našich buditel nejusilovnji a

práv sem obraceli svj zetel. 7^
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Jungmann na p. nejen sám pekládá, nýbrž stále vybízí k téže

práci nadanjší literáty eské, chtje tak povznésti a doplniti náš domácí

obzor. A v pravd peklad „Ztraceného ráje«, »Ataly« a nkterých drob-

ných básní od Jungmanna, Ant. Marka jsou práv vci, o kterých dnes

již ustáleno je mínní, že pevyšují všecku tehdejší produkci pvodní.

Postup a ráz vzdlanosti a z toho vznikající zejména poteba školní obra-

cely mimo to pozornost pekladatel zvlášt k dílm klasickým. Kosmo-
politický rozhled romantik nmeckých zavádl i u nás zrak též na jiné

doby a národy. Záliba jednotlivc pivádla zálibu do širších vrstev,

a z ní vzniká pak denní poteba. Takovýin zpsobem dostalo se nám
na p. pekladu Shakespeara. Avšak další rozvoj pináší jiné požadavky,

jiné stanovisko i v pekladech ; zvlášt pak nepomrný vývoj jazyka bás-

nického vyžaduje nových a optovaných pokus na témž veledíle.

Této dležité úlohy, podávat tenái básnická díla v eském rouše, ujali

, se mužové, kteí ijiohou ruiti za její plný zdar. Je v rukou básníka, jehož

I
rozhled po cizích literaturách básnických i jehož dosavadní innost pekla-

j
datelská u nás nemá skuten rovné, a krom toho má oporu hmotnou i sou-

• stedné síly v ústavu, který mže se podejmouti tak veliké úlohy. S této

posice dá se zajisté práce úspšn íditi. V celku vidti, že Sborník sv-
tové poesie chce státi se pímým ddicem dívjší » Poesie svtové «.

» Sborníkem svtové poesie« pedstavujeme si jisté kompendium
svtové literatury v píkladech. Mlo by obsahovati nejdokonalejší vý-

tvory lidského ducha, stžejných kamen vší vzdlanosti, ze všech ná-

rod. Práci takovou ovšem teba íditi jistou normou, jistou metho-

dou. Postup možný tu je nkolikerý, hlavn historický, a pak postup

podle dležitosti a ceny dl básnických. Podle druhého principu pokra-

ovala by práce asi tak, že naped šla by nejzávažnjší díla pravá — kvin-

^sence básnická — pak by znenáhla zasahovala i díla mén významná,
která však pece jsou lenem literatury svtové. Sem spadala by díla

nejen veršem psaná, nýbrž i prosou. Tím by se tenástvu zárove po-

dával názorný návod ve výbru dl básnických. Jsme si ovšem vdomi
ohromných nesnází pi podobném postupu.

Redakce ídí se zásadou jinou. Pokud možná, hledí zachovati ten

loádek, že stídá vždy dílo slovanské s básní nkterého jiného nái-oda.

Volbu díla ponechává pekladatelm samým, vycházejíc patrn z pesvdení,
utvrzeného asi vlastní zkušeností, že pekladatel volí si z pravidla tako-

vého básníka, se kterým živ cítí a do kterého se vžil, proež dovede jej

také pekladem lépe vystihnouti. Ale pece zdá se nám, že poteba n-
kterých —• na p. Lenaua — u nás nebyla ješt tak naléhavá.

Ve »Sborník svtové poesie«, jak se ukazuje alespo podle dosa-

vadních peklad, patrn nemají býti pojaty; romány. Tím by však toto

kompendium zstalo kusé. Moderní doba je na p. v literatue represen-

tována hlavn románem ; ruská literatura dosáhla svtového jména jen

románem O tch tedy byl by obraz ve »Sborníku« bu neúplný, bu
naprosto žádný. Redakci zajisté vedla k tomuto rozhodnutí zkušenost, že

romány vyšlé zvlášt z produkce souasné, hýbající naším životem, otáz-

kami souasnými, podporují se samy sebou, majíce živý zájem v obe-

censtvu. Zcela správný názor, a také skuten ujalo se a zkvétá více pk-
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nych podnik podobných, na p. Ottova »Ruská knihova'<, která asi pi-

nese vše, co rusky román má pozoruhodného; anebo bibliotéka Pospí-

šilova, jež soustavn pináší moderní romány francouzské ; ásten
i vzdlávací bibliotéka. Nkteré vci objevují se tu i tam po rznu
i o sob.

Ale zajisté neprávem vyluují se románv, dnes již jako ona díla

veršovaná více mén historické: Boccaccio, Hurtado de Mendoza, Cer-

vantes, Manzoni a pedevším starší román anglický, který ml i na naši

literaturu takový vliv — Scott a Dickens Peklad jejich bu nemáme
anebo jen nkteré z nich, a ty ješt jsou vtšinou bu zastaralé nebo

vadné. K jejich vydání v celosti a úplnosti soukromý nakladatel nesnadno

by se odhodlal, anebo snad by byl nucen hledati lacinou sílu a tím po-

dati práci nedokonalou. A tyto mezery mla by doplovati Akademie.

Krom toho je u nás velmi citelný nedostatek zejména nkterých

vynikajících básnických zjev ze stedovku. Pipomínáme na p jen fran-

couzskou Píse o Rolandovi ; z anglické Chaucera; z nmecké literatury

Nibelungy a Gudrun, Waltera a j. A v tomto oboru mže nám pomoci

jediné instituce, jako je Akademie; k tm již soukromý nakladatel do-

cela nemže se odvážiti, a pece k t. zv. všeobecné vzdlanosti znalost

jejich také patí, nehledíme-li ani k odborníkm a literátm. *)

Jiná otázka týkala by se pomru ku pekladm dosavadním. V po-

slední dob uinna u vydávání dalších peklad dosti dlouhá pestávka.

Kolovaly zprávy, že podnik na nakladateli vyžaduje i obtí, které by

ústav, jako je Akademie, neml si dávati pinášeti. Faktum je, že pe-
klady tyto v širších kruzích málo mohou psobiti — jsou ponkud
drahé. Uznáváme, že pi té nádherné úprav, jakou vyznamenává se

»Sborník svtové poesie« není to cena pemrštná. Ale nemáme, bohužel,

práv v zámožnjších kruzích eských píliš mnoho tenástva, a zejména

ne takového tenástva, které by se shánlo po etb tohoto druhu. Hlavní

kontingent zstane obmezen hlavn na stední vzdlané vrstvy, hlavn
studentstvo. Zde musí být první zásada: lacinjší knihu.**) A tu vedle

jednodušší úpravy snad by mohl prospti i ten prostedek, když by se

pibraly i peklady starší. U Shakespeara na p. pociuje se obecn po-

teba nových pTeklad, které by odpovídaly dnešním našim požadavkm.
Snad staré mohly by se revidovat, a které z nich jsou dobré, podržet,

*) Se své strany dovolujeme si poznamenati, že by se našemu písemnictví
mohly pivádti peklady dl, jež na vývoj nvnjšího liturárního a básnického
myšlení mly velký vliv. Tak na p. docela dobe by se hodila Rousseauova
Nová Héloísa, Diderotv Bratrovec Rameauv — snad i jeho Jeptiška —
nkteré romány Fieldinga a t. p. Alespo by o spisovatelích tak význaných
eský tená ml míti njaký lepší spisek ve svém jazyce. V té píin
máme ješt mnohé a veliké úkoly. Místo slov podám opt píklad, jenž mi te
pi práci o KoUárovi je na snad: veliký vliv na naše t. zv. znovuzrození ml
Herder, vliv mnohem vtší, než se myslívá a pipouštívá; bylo by tedy jen
v zájmu našem, abychom o Herderovi mli dobrý spis ve vlastním jazyku atd.

Na tyto a pod. úkoly Akademie skuten eská mla by pomvšleti.

Red. (M )

*") Požadavku tomu zatím už vyhovno. Roník IV. vj-chází v úprav
jednodušší, ale stále elegantní, a je lacinjší. Red.
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jen tu i tam poopravit — a tím zmenšil by se valn náklad. Jiné konaly

bv dobe služby v novém laciném vydání — na pr. Jungmannv peklad

Miltonova » Ztraceného ráje«. Dalo by se zejména tch užiti, kde básník

dosud žijící sám by se ujal revise svých dosavadních prací (na p. sám

Vrchlický).

Jistá soustavnost mla by vždy urovati i práce jednotlivých pekla-

datel Pekladatel svou prací ml by eskému tenástvu pedvádti bás-

níka co možná v postav celé a podob podrobnjší, alespo s jeho

nejvýznanjšími rysy, tedy díly, na kterých je založena individualita

básníkova. Pro Akademii nezdá se nám na p. dosti vhodnou úlohou,

aby se obmezovala na pouhé pokusy, ukázky, kratiké básn (na p.
kniha Rút, Andl Pán a j.), které mohou býti velmi vdnou látkou

pro beletristické asopisy. Po stránce praktické takovými drobnými sva-

zeky, kde pro pozdjšek slibuje se jiná báse od téhož básníka, knihy

se jen zbyten zdražují. V tom ohledu nejplodnjším a nejúelnjším

zdá se nám — zejména u básník lyrických— soustavný výbor, jako je to

na p. pi Ler.montovu, Burnsovi, Lenauovi ; vtom jeví se uritý piána
soustavná práce, tím básník objeví se nám v celém rozvoji, odstranny

jen nkteré rysy, které brání úplnému jednotnému nazírání na básníka.

V pekladech jeví se v celku snaha pizpsobiti se co možná naší

dob, nynjšímu vývoji básnické mluvy eské a našim požadavkm. Z té

píiny bylo teba znovu poíditi peklad i nkterých básní, které pe-
vedeny byly do eštiny již v dobách dívjších (na p, Lermontov, Pu-

škin, Mickiewicz). Zajisté krok zcela oprávnný. Nehled k tomu, že

mnohé z dívjších peklad poízenv byly více mén jen od diletant,

kteí dali se do peklad spíše jen proto, že znali nkterý jazyk cizí a

že tu nebylo pekladatel povolaných, namnoze vyžadoval toho i nynjší
rozvoj eského jazyka. Krom toho vidti v tom i pokrok naší domácí
poesie. Pekladatel zajisté je si vdom, že dokáže nco dokonalejšího

nežli jeho pedchdce; proto pokouší se o peklad nový.

Píležit pekladatelé vytýkají své stanovisko v pekládártí. V celku

doznávají, že vtšinou pekládali voln. Tak J. Vrchlický pronesl tu

i jistý princip podobných prací: »Pi pekládání »Zuivého Rolanda« po-

ínal jsem si celkem jako pi Tassovi, s tím pouze rozdílem, že maje na
zeteli lehkost a grácii originálu, a chtje ji vystihnouti, byl jsem mén
pedantický k doslovnému znní textu a dle poteby dovolil jsem leckterou

inversi neb jinou formu výrazu, na kterou bych se na p. pi Dantovi

neb Goetov Faustu, kde na každém takka slov záleží, sotva byl od-

vážil. Kdo zná charakter básn Ariostovy, její takka improvisovaný

tenor, kde vše se jen jen má perliti, nebude lupou pekladu doslovného

stíhati pekladatele, který beztoho již samou formou originálu má práci

dost stíženou. « (Pedml, str. VII.)

Po stránce formáln týž náhled pronáší a provádí pi svém pe-
kladu i J. Zubatý. Vymkl se z dosavadního traditionelního zpsobu pe-
kládání: nabyl pesvdení, že »rytmy indické vrn napodobiti, a aso-
mírou a pízvukem, v jazyce našem nevedlo by ke zdárným výsledkm
pes pokusy našich kisitel.« V tom pekladatel pizpsobil se zase vý-

NASE DOBA I., 8. 40
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voji naší formy poetické. Zastává tu týž názor, ke kterému bedlivým
studiem a mnohými pokusy pišel i prof. Král.

Po našem náhledu zcela správn. Dnes na p. poutá literáty i te-
náe vtšinou celková idea, názor sociální, stránka psychologická pi
díle básnickém více nežli drobná myšlénka jednotlivá, krásný detail a

stránka formální, jak to souvisí s rozvojem vd a zejména vd sociál-

ních. Odtud zcela jiný zpsob tení. i

Ovšem nelze touž normu pikládati všem dílm básnickým, jak

dobe naznail na citovaném míst J. Vrchlickv. Onv básn, kde vnjší
^

i,

forma tak slila se neodluiteln s ideou, s obsahem, pevádti voln, bvlo •?

by asi podobné jednání jako chtít vystavti nádherný gotický chrám
^

14. vku pouze s jeho ohromnou vypjatou velikostí a vylouiti z nho ^

jeho charakteristické ozdoby.

Pi jiných dílech práv na této stránce formální závisí i vnitní

život citový celé básn, jak je to na p. pi vtšin básní lyrických. «

V takových pípadech nedá se volný peklad niím omluviti, tu zm- |
nna celá fysionomie básníkova. I

V adách pekladatel nalézáme osvdené již síly; v pední ad *

je J. Vrchlický. >

Vedle Vrchlického Sládek je znám jako pelivý a Šastný pekladatel

z angliiny, polštiny, jazyk norských; k nim druží se ada osvdených
jmen: svdomitý interpret Byrona Fr. Krsek; rovnž pilní a dovední pe-

;

kladatelé ostatní L. Quis, Fr. Kvapil, B. Frida, Ant. Váa, J. Kolá, Fr.

Brábek, O. Mokrý.

Vedle této starší generace ohlásil se zdatnou svou prací nový Šik

pekladatel. Tak z ruštiny Fr. Táborský a V. Jung šastn a svdomit I

zahájili svou pekladatelskou innost. U V. erného zvlášt líbí se nám >

jeho zpsob práce. Podobn jako Fr. Krsek skoro výhradn vnuje svou
'

pozornost Byronovi, V. erný intensivn obírá se zatím jen Shelleym.
|

Byl tedy zajisté veden zvláštní náklonností k tomuto geniálnímu básní- 1

kovi ; a to umožuje mu i dokonalejší vystižení originálu.
;

Jedna vc pi tchto pekladech svdí stále ješt o našich malých
|

rozmrech. Ze vzdálenjších jazyk musí se uvoliti k pekladu básní

uení odborníci, jako Jos. Král, J. Zubatý, R. Dvoák, aby theoretické

své studie doplovali praktickými pokusy básnickými. Na štstí pinášejí
;

k tomu všechen potebný fond: plné proniknutí originál i po stránce i

básnické, obratné ovládání techniky básnické, moderní eské mluvy
básnické.

Do podrobností peklad se pouštti nedovoluje nám obmezené
místo našeho asopisu. Sem tam menší nedopatení, na p, neporoz-

umno v »Onginu« místu: u x.TbÓHHKT), Htjieiíi) aKKvpaTHBiH . . . ne
;

paS-B y3KT> OTBOpH.TL CBOÍÍ BaCHCT^aCTj. Pan J. pel. »a peka —
^

Nmec pedkladný, ve (!) bílé apce jitní as již uvítal svým: »ifas I

ist das?« místo »nejednou tiž otevel své okénko« (vasisdas, jako u Fran- 1

couzv, je okénko v okn neb ve dveích). ^

O ruském pvci lidovém nemožno íci, že »hrd« hledí, jak teme
v peložené písni Lermontovov. Vložené od pekladatele slovo »hrd« je

zcela nevhodné povaze lidového pvce.
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Kolcov, svdomit pekládaný, sem tam mohl míti ješt lidovjší

tón. U Mickiewicze nevíme, pro vynechány jeho vlastní poznámky ke

»K. Wallenrodovi«. Pokládal-li je on za nutný polskému tenái, nebu-

dou snad zbytený tenái eskému. Poznámka, již Mickiewicz iní o svém

hexametru v » Písni vajdelotov« (ne v » Písni Wajdeloty« ! Wajdelota

není vlastní jméno), je zajímavá i pro echy, kteí poád rádi aso-
mrn skandují. Také nevíme, pro v »Balladyn« pekladatel má
leckde zbyten odchylnou interpunkci od originálu, na p,

— ma jednak w rozumie

nieco szalestwa. Ilekro mu prawisz

o zámkách, królach, o królewskich dworach,

to jak szalony od rozumu biadzi atd.

V eském peklade: »— arci rozum jeho je jaksi zmaten, jakmile

se zmíníš o zámcích, králech, o král. dvorech; tu jako šílen bez roz-

umu blouzní atd. K vli rýmu mnívá sílu a barvu výrazu a obrazu,

na p. \v smutné d^browy — doubravy klín nžný ; Ariostyczny není

ariostický, ale ariostovský. Vynechává drobné, ale proud rozhovoru oži-

vující ei, práv tím oživující, že e osoby druhé petrhují. U Asnyka

v eském peklade jsou mnohdy velmi nelibozvuné verše, na p.

smyslných stvo píse vnad (12)

je ovšem píse nevnadná; nebo

Každá vaše tužba, v cíl jež roste,

vše, co zpíjí vás te, slast a touha,

srdcí vašich plesy studu prosté —
kdežto jinde peklad zní dobe a píjemn.

Ale jedné stránky nemžeme pi tchto pekladech pominouti— stránky

jazykové; již proto ne, že je to práv Akademie, jejíž péí a nákladem

zmínný »Sborník« vychází. Akademie od jakživa braly na sebe zárove
úkol, státi se strážcem pesnosti jazykové. Doufáme, že nebude ani naše

instituce chtíti dlaci tu výjimku. Nejsme nikterak pívrženci všelikého

» broušení* jazyka, jak zejména u nás vypstovalo si málo lichotivou

i

povst. Ale to, co nám asto podávají naši básníci po stránce jazykové,

, ony hrubé chyby znamenají úplné nepochopení zákon jazykových. U nás

bohužel básník asto se domýšlí, že tvoit básnickou e znamená dávat

jazyku rozkazy i po stránce formální a syntaktické.

Proto neradi setkáváme se ve Sborníku s takovými chybami, které

vymykají se nejobyejnjší znalosti tvarosloví eského: hadi svíjí se (m.

jsvíjejí)
;

pedivem smíšeným ze zla a dobra (m. smíšeným) ústa cizá

(m, cizí) (»Cenci«); k nohoum (m. nohám) (Kolcov); nebo teme-li »aby

se jej zbavila« (m. ho). Bohužel, že podobné chyby nejsou ojedinlé,

nýbrž jen namátkou se nám pi ps,aní nahodily.

O dílech samých mžeme pedpokládati, že jsou s dostatek známa;
ustálilo se o nich již historické podání. Proto pi dílech jednothvých

mžeme se držeti co možná zkrátka. \\ svazcích posud vydaných (celkem

4U^
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vyšlo jich dosud 25 ; z nichž 8 pipadá na Ariosta) ukazuje se nám bo-

hatá mosaika ze svtové literatury vtšiny národ, kulturních.

Z nejbližších nám slovanských literatur Sborník pinesl už v dosa-

vadních tech ronících adu znamenitých skladeb, jež patí k nej-

krásnjším a nejplnjším projevm poesie slovanské a jež zaznly jako

nové akordy v poesii svtové. Z ruské literatury všichni ti nejvtší

básníci jsou tu zastoupeni. Puškin Evženem Onégineni, pel. od V. A.

Junga, Lermontov prvním dílem vybraných Básní z let nejmladších

(1828— 1832), pel. od Fr. Táborského, a Kolcov rovnž výborem Básní,

pel. od Ladislava Quisa. S prvním dílem obeznámilo se tenástvo
eské už dávno z pekladu eka Bendla. Ale to byla známost spíše se

zajímavým obsahem, s dandyovskou postavou blaseovaného, a hluboko-
citného hrdiny románu, s úvahami, vtipy a satirou básníkovou, jimiž on
vypravování své protkává a petrhuje, ale které pro nho samého tak

charakteristické jsou; byla to známost s Taánou, nejzdailejším a nej-

originálnjším zjevem celé básn — ale nebyla to známost s básnickým
iininim Puškinovým, s tím dokonalým mistrovstvím jeho formálním,

bez nhož všecko ostatní zstává jen odleskem, jen ozvnou Peklad
p. Jungv vystihl obé a dovedl velmi pkn vyjáditi. Onginské strofy

tu poprvé znjí v eském jazyku puškinsky. Doufáme, že výbor další

z Puškina bude následovati.*)

Takový výbor, podávající nám celého básníka — a to zajisté pi
vydáních Akademií poádaných pedevším má se rozumti — pedstavuje

se nám vydáním I. dílu »Básní« M. J. Lermontova. Známo, že Ler-

montov napsal si svj životopis sám — v básních svých. Životopisec

jiný bude vždy jen to ono, co už v básních jest, asov a místn do-

plovati, vysvtlovati. Ve vydaném \. díle poznáváme Lermontova jako

141etého jinocha, jak v první básnice své má hlavu plnu hellenismu —
ozvna školní etby. Ale už druhá básnika »Podobizna«, kterou psal

jsa ISletý, prozrazuje rázem básníka »Démona«. A tetí básnika,

»Ruská melodie«, z téže doby, propovídá už celou povahu jeho poesie:

»Svt jiný v mysli své já stvoil jsem a jiné bytosti v nm, aro-
snivé . . .« A tak básnika za básnikou pipojuje rys k rysu fenome-

nálního zjevu Lermontova, jenž tu ped námi pímo vyrstá. Jsou ovšem
nkteré ty básniky slabší; slabší a trochu neuritý jest i »Andl smrti«,

ale onen známý »lví« rys je i v nich. Za to vidíme, jaký pokrok tu

uinil mladiký básník ve tyech letech. »Andl«, »Ne, nejsem Byron«,

»Plachetní lo«, »Západ«, »Nebe a hvzdy*, »Izmajil bej« a j. jsou už-

skvosty v poesii.

Podobný výbor tvoí též »Básn« A. V. Kokova, »básníka honáka*',

ruského Burnsa, jak se íkává. Pedveden nám opt básník celý, s celým

svým svtem. A je to podivuhodný, zcela originální básník. Ruská step,

ruská niva, ruská úroda, ruský mužík, slovem ruský venkov dýchá ,^

svítí, zpívá, žaluje, pláe, dumn mlí v jeho písních. Ale slovo »ruský«

marn byste hledali. Pro naše umlé » eské « písn — pkné pouení.

''') Práv vyšlé . 2. roníku IV. pináší Výbor menších básní pe-
kladem El. Krásnohorské. (Red.)
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Vyjde-li ve Sborníku též Nekrasov v podobném výboru, bude asem
ruský Parnas svými nejznamenitjšími leny v literatue naší estn
zastoupen.

Z poesie polské peloženi jsou — ovšem ne úpln — ve Sborníku,

vyjmouc Krasiského, rovnž nejvtší lenové básnické republiky polské

:

Mickiewicz, Siowacki a ze žijících Asnyk. Mickiewicz ^Konrádem Wallen-

rodeni«, jenž už 1837 peložen byl od V. Štulce, ale nyní v peklade
J. V. Sládka plynnji a lahodnji se te. Myšlenkový obsah, jenž na-

povdn je v hesle, vzatém z Macchiavelliho (»Teba vám vdti, kterak

jest zmoci pokolení dvojí -—
• potebí býti liškou a lvem«) a vrcholí

v povážlivých slovech vajdelotových : »Nevolník ty's, a zrada jedinou

zbraní otroka« — nestrhuje všude Nepoláka, také pílišná, sentimentální

, romantika zaráží, ale vrchovatou náhradou za ty vŠe nedostatky jest

úchvatný Zpv IV., »Kvas«, s otásající » Písní vajdelotovou«, plnou

nhy a hrzy, lásky a pomsty, a s píšernou baladou »Alpuharou«.

Duch Byronv vznášel se nad Mickiewiczem, když psal tyto roz-

nžnné a fantastické verše, zrovna jako Shakespeare vedl druhého, ne-

mén slavného básníka polského, Julia Slowackého, íší pohádkovou,

ukazoval, odkud co a jak erpati, a naznaoval i plán dramatu. »Sen

v noci svatojanské*, »Lear« a »Macbeth« byly ony ti sudiky pi
narození pohádkové tragédie »Balladyna«, a každá jí nco dala do vínku.

Vyrostla tragická pohádka, plná nejjemnjší poesie, arovné, ariostovské

fantasie, až bezuzdné. Bude to vždy etba jen pro vzdlané mysli, jichž

ovšem bude vždy pibývati. »Tob porozumí posud jen veliký umlec;
ty však sestoupíš i níže a pronikneš i srdce malikých. Jen jedno bych

ti poradil: podlož žulu pod své duhy!« psal už Krasiski Slowackému.
Pekrásné vnování »autorovi Irydiona« pipomene vám pedmluvy a v-
nování našeho Julia, jenž s tímto polským Juliem mnoho má píbuznosti.

»Balladynu« peložil Ot. Mokrý, jenž už v »Poesii svtové« dva svazeky
téhož autora vydal.

Ze žijících básník polských peložil Fr. Kvapil novou adu » Poesie

«

Adama Asnyka, nejlepšího nyní z polských, známého u nás ze starších

peklad Kvapilových. Z nové ady nejvíce se nám líbí »Z jevišt života«,

mohutn vržené to fresky, pak nkteré romance a písn. Mén motivy

antické; kde jich Vrchlický tolik a výborných zbásnil, tam ztížena je

cizí konkurence.

Konen také Jihoslované zastoupeni jsou ve Sborníku Dalmatincem
Lukou Botiem, jehož hrdinsko-romantickou báse o 5 zpvích »Po-
braíimství*, pel. Jos. Kolá. Je to zdailá báse ze života jihoslovan-

ského a tureckého, miiý ohlas národních písní junáckých, slunných
a zdravých, i dojemných písní ženských. — Na slíbené srbské písn už
naped se tšíme.

Z orientálských literatur uinn pokus úryvkem ze Starého Zákona.
Dr. Rudolf Dvoák peložil » Knihu Rút«. NáŠ orientalista zvolil pro
eské znní této » rozkošné idyly rodinné* starých Hebrev z Šestého

století p. Kr. moderní blankvers, který však nijak nesetel líbezného pelu

židovského originálu. Kniha Rút je nejnžnjší ástí Starého Zákona,
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a tímto pekladem potší se každý, kdo v poesii hledá pirozenou, prostou

velikost. Pidaný úvod pkn informuje.

Jiný odborník, jazykozpytec Jos. Zubatý, v pedmluv ke svému
pekladu Kálidásova dramatu >>MáIaviká a Agniniilras« vykládá, pro
volil práv toto dílo Kálidásovo ; hlavn proto, že by snadno drama toto

dalo se pizpsobit jevišti modernímu. A vskutku v lecems pekvapuje
nás nejen sestrojení dramatu, nýbrž i shoda v drobných názorech ži-

votních, které nám jsou asto blíže, nežli bychom se v této vzdálenosti

a rzných podmínkách osvtných nadali.

Jar. Vrchlickému tento dležitý podnik pi Akademii umožnil do-

vršiti veliký cíl a pevný pián. »Teprv r. Ib88«, vykládá o tom v ped-
mluv sám, »vrátil jseni se k Rolandovi s pevným úmyslem, k Božské
Komedii Dantov a k Tassovu Jerusalemu pipojiti tetí epopej a ped-
vésti tak eskému tenái slavnou italskou trojici básnickou v úplnosti.

«

iJe k tomu zajisté teba ohromné síly a vdomí veliké vytrvalosti, když

; moderní básník se odhodlá k tak vehké práci. 4G54 ottav s tím ne-
' moderním obsahem, odkazem to jiného myšlení a tužeb, s výcvikem

fantasie, která modernímu tenái zdá se skoro nepochopitelnou, jesthže

neseznámil se trochu blíž s literaturou tehdejší doby! Avšak tená
dává se brzy unášeti pohádkovitou nádherou fantastických píbh
a líení, jež vymykají se skutenosti a rozumu; diví se ohromné síle

a pamti a bezpíkladné zrunosti básníkov, s jakou ovládá tolik

jednotlivých píbhv a episod, udržuje mezi všemi souvislost a celou

tuto massu po ástech vede ku pedu a k zaokrouhlení. Nezvyklá, bar-

barská jména jen se hemží, a sotva pedstavila se jedna osoba, ustupuje

zase nové a jejímu neobyejnému píbhu.
O jednu zásadní vc práv pi pekladu Ariosta vznikla u nás malá

šarvátka mezi kritikou a pekladatelem, vlastn IV. tídou Akademie.

Vrchlický totiž na usnesení této tídy vypustil nkterá »choulostivá

místa«. Krok ten básník hájí za svou tídu dvody, které zajisté nikterak

neobstojí. Kdo zná pomry u nás, pisvdí, že »Zuivý Roland« i s vy-

necháním tchto míst bude »dán na index u všech pp. editel, kate-

chet a správc biblioték Školních«. Pée o vychování rodinné nemže
být zajisté úkolem Akademie. » Podobné výstelky, « praví se v obran,
»spadaly beztoho na vrub vkusu doby. « Ano, což ale jestliže práv tento

»vkus« je pro onu dobu charakteristický, jestliže v tom práv úpln
liší se pojímáním a mravními názory od jiné doby a jiného národa?

Tím zajisté peklad takový vymyká se vdeckému bádání, a je to pe-
kvapující, když práv peklad, vycházející z Akademie, trpí tímto ne-

dostatkem. Jak významný píspvek k charakteristice odpadl by nám
takovýmto zpsobem na p. i v bibli, v Homérovi, Chaucerovi, Rabe-

laisovi, Shakespearovi, Byronovi i Goethovi ' Akademie nmecké by podle

toho nesmly vydati ani úplný »Nibelungenlied«.

Jos. Král, který své umní pekladatelské tolikrát již osvdil, ze-

jména zdailými pevody poetických dl antických, podává plynný peklad
Calderonova dramatu »Divotvorný kouzelník <<. K lepšímu pochopení

vzdálenjšího nám básníka španlského napomáhají delší úvod, hojné

výklady a poznámky, pipojené v zadu. Nkolik málo z nich ped-
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pokládá tenáe skoro trochu pod prmžrem: »Juppiter (gen. Jova)

nejvyšší bh u íman« ['2), »Tiberis, eka v ím* (44) a j.

V jinou dobu, v jiné ideje a v jiné snahy uvádí nás B. Fridv
peklad tragedie »Filip«, od italského básníka V. Alfieriho, Táž ne-

návist proti dosavadním ádm spoleenským a politickým, zejména proti

tyranm, která mocnji ozývá se ve Francii v dob ped revolucí, která

silnji a geniálnji vybuchla v nmeckém literárn revoluním »Sturmu
a Drangu«, která ve svém tvoení všecky požadavky podizuje hlavní

myšlénce a snaze po náprav ve zkaženém a zotroilém svt, básníkovi

italskému jako nmeckému poskytla látku nad jiné vdnou v tyranovi

Filipu II. a jeho synu Karlovi jako representantech tyranie a jejich od-

prc. Jakkoli mezi dalšími pracemi neohlašuje se nový peklad z Alíie-

riho, snad smíme se pece nadíti, že pekladatel tuto zdailou ukázku
svého pekladu eskému tenástvu doplní ješt jinými, aby ukázal nám
tohoto básníka v obraze celistvjším.

Ant. Váa v malém svazeku (48 stran) podává obratný, však ne

veskrze eský peklad idyly Fr. Coppée »Andél Páné« (Angelus), ve které

tak zejm, tak tendenn proniká životní názor básníkv ». . . a že je

zbablost mít jednu práci jen a jednu povinnost; že každý milencem
a otcem má být asem, že povinnosti hlas je vné lásky hlasem, že

sám býti zabíjí a zmrzauje v chlad, že rodina je vlast a církev po-

hromad .. .« (str. 46); názor ten obléknut pak v celý píbh. Pekla-
datel vedle toho ohlašuje další pevod téhož básníka. Tak vedle peklad
již díve poízených (od Jar. Vrchlického, L. Arietta a V. erného,
L. Tesae a Ant. Váné) budeme mít tohoto francouzského básníka, který

ml znaný vliv i na naši generaci básnickou, dosti hojn zastoupena
v pekladech eských.

Z literatury anglické sáhnuto pedevším k Burnsovi, Byronovi a Shel-

leymu. Z Roberta Burnse podal Jos. V. Sládek y>Výhor písní a ballad«.

ím Burns byl nejen domácí lyrice anglické, nýbrž veškeré umlé písni

evropské koncem století osmnáctého a poátkem našeho vku, neteba
vykládat. On zlomil samovládu pseudoklasického verše francouzského
doby parukové u nástupcv Drydenových a Popeových ; od nho uil se

Brger a Goethe
;

jeho dech vje ze vší moderní lyriky pírodní, ob-
novené a zmlazené, prohloubené a ušlechtné poesií prostonárodní. Steré

nálady hluboce zádumivých. rozpustile laškovných, skvostn malebných
a vroucn vlasteneckých básní Burnsových Sládek vystihl vrn a krásn

;

svží pel originálu chvje se na jeho lehkých, zpvných verších a zvo-

nivých rýmech.

Fr. Krsek, který již svými dívjšími pracemi ukázal skutené po-
rozumní velikému básníku anglickému, pevedl v uhlazeném peklade —
místy snad na Byrona až píliš akademickém — tragedii Sardanapala,
která dávno ustálila hrdinu jednajícího jako typ povahy inící z rozkoš-
nictví svj názor svtový — rozkošnictví diktované lidumilností, nenávidící
násilné krvavé iny; také významno pro názor básníkv, že jaksi ne-
pímo vyslovuje se o svém dívjším život a na konec pináší alespo
snahu svým životem pispti ku svobod ujameného národa.

Stoletá památka narozenin P. B. Shellevho seznámila i eské te-
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nástvo blíže s tímto geniálním básníkem anglickým. Vedle statí o bás-

níkovovi » posvcen svtle' památce « básníkov V. erným peklad jeho

proslulé tragedie »Cenci«, kde touto postavou, tak ábelsky kreslenou,

básník silným hnvem a jednostranným pojímáním opírá se nespravedl-

nosti, petváce a mamonu osob, které vydávaly se svtu za námstky
Kristovy. Silný cit pekypuje tu v nádherné rhetorice, jež bouí i tenáe
citem podobným, jímž i básník cítil.

Z pekladu této básn smíme se opravdu tšiti na jiná díla Shel-

leyho, která V. erný slibuje pro další ísla »Sborníku svtové poesie*.

Nejhe dopadl by obraz podle dosavadních peklad ve »Sbor-

níku« o literatue nmecké. Podán v ní Výbor básní Mikuláše Lenaua,

který uinil Antonín Klášterský. Pekladatel praví, že jej »lákal nanej-

výše ušlechtilý ráz jeho poesie, strunost a kovová pevnost jeho sloky,

malebnost a plastika jeho vždy básnického výrazu a pedevším jeho láska

ke pírod. « Ale práv tyto vlastnosti žádají od pekladatele velkého na-

pjetí sil a mnohostranné kongeniálnosH. A toho se Klášterskému nedostává

mrou žádoucí. Práv protiva mezi snivým obsahem a strunou »kovov
pevnou« strofou je to, co u Lenaua psobí neodolateln; Klášterský pak
je sice snivý, kontemplativní lyrik, ale pevnosti formové nemá. Písn
;rákosní, Stepní krma, Postillion a jiné formou úsené ani z daleka ne-

dostihují originálu; budou se musit pekládat znova. Lépe zdaily se

rozpoutanjší rhetorické. Zdá se nám, že jako vbec peklady dobrých

nmeckých verš do eštiny nejsou snadné, Lenau hned po Heinovi a

Goethovi je nejnesnadnjší; jediný rým z nouze, a dojem básn je zmaen.

Z maarské literatury » Sborník* zavírá v sob Tragedii lovka od

Emericha Madácha, pekladem Františka Brábka. Tragedii lovka obe-

censtvo naše zná v zkráceném znní z Národního divadla. A se na dílo

.'nazírá, jak nazírá, je pec jen bledým otiskem Goethova Fausta, látkov
rozšíeným do celé íše djin svtových. Reflexe, místy hluboké, hojnost

veliká, avšak postav životem kypících a vných, jako v Goethov vele-

básni, naprostý nedostatek; maarský pessimista podával stále jen sebe,

jeho osoby jsou stíny, jimž krve a masa nepidá sebe skvlejší výprava

divadelní. Pro nás tudíž Madáchova práce je pouná hlavn negativn,

jako doklad nepvodnosti a nesamostatnosti velké ásti nové beletrie

maarské. Positivní ukázka eká ješt na eského pekladatele : myslíme

totiž takových vcí, v nichž je opravdu odlesk života domácích pust,

pravý životní názor maarského lovka, jako jsou na p. verše Alex-

andra Petotiho.

Doprovodili jsme » Sborník svtové poesie « nkolika poznámkami.
Vytkli jsme stanovisko k nmu. Vítáme v nm podnik pro naši litera-

turu velmi užitený. Nkolik zásadních otázek pipojených nebudiž po-

kládáno za výtku, nýbrž za skromné pání. Jsme si pln vdomi toho,

že v dob pomrn tak krátké nebylo lze vesms jim vyhovti ; snad re-

dakce sama na mnohé vci, jichž jsme si pi » Sborníku « páli, již

pomýšlela, a snad jsou Jen otázkou asu. Se své strany nepáli bychom
si nieho vroucnji, nežli aby za »Sborníkem svtové poesie« Akademie
brzy vydávala » Sborník svtové literatury vdecké« ; hodila by se vde-
ckým doplkem a vlastn komentáem k básníkm svtové literatury

sbírka djin literatury a djin jednotlivých umní. O— C.



ZPRÁVY.
* Pozoruhodný objev uinil berlínský prof. Ad. Furtwángler : objevil

kopii slavné sochy Feidiovy, Athény Lemniské. V drážanské sbírce antik

chována byla ode dávna pekrásná socha Athenina. Již r. 1822 upozor-

oval L. Schorn, že jeví všechny známky genia Feidiova, avšak vc z-
stala pochybnou, ježto žádny popis dl Feidiových k soše se nehodil.

Pravému poznání nejvíce na závadu byla hlava : hlava k soše patící se

totiž ztratila a byla nahrazena jinou, sice také starovkou, avšak dojem
velmi rušící. Zámna tato byla tím snazší, ponvadž již hlava pvodní
pracována byla jako poprsí, tak že do tla vsaditi se mohla. Teprve
nyní, když hlava cizí byla odstranna, seznal Furtwángler, že do mezery
v torsu úpln pilehne poprsí Athenino, chované v Bologni. Tím na-

bývá socha rázu zcela jiného : pedstavuje Athénu bez pílby, jež páskou
slavnostní ovnila si krátké vlasy své. Pílbu držela bohyn v pravé ruce

dol sklonnou, ruka levá opírala se o kopí. Na tuto Athénu neválenou,
jež slohem svým zejm ukazuje k Feidiovi, hodí se dobe zprávy staro-

vké o Feidiov Athén Lemniské, kterou mezi léty 451—448 p. Kr.

na Akropoli postavili osadníci athénští na Lemnos se ubírajíce. Feidiova
Athéna byla zhotovena z bronzu; socha drážanská jest sice z mramoru,
avšak útvar vlas a oi zvláš vsazené svdí, že jest to kopie díla

bronzového.

Nález tento jest tím pozoruhodnjší, ponvadž již za starovku po-
kládali jak uenci, tak jemnocitní pozorovatelé (Pausanias, Lukian)
Lemniu za nejkrásnjší ze všech dl Feidiových *) (Srv. A. Furtwángler,

Meisterwerke der griechischen Plastik, Lipsko-Berlín 1893.)

U píležitosti výstavy Chicagské vydán byl sboruík obsahující ná-
stin djinného rozvoje a zízení nmeckých universit. Svérázná organi-
sace vysokých škol nmeckých, jich zvláštnosti a estné místo, jež za-

'•) V Praze možno vidti sádrový odlitek Lemnie v archaeol. ústavu nm.
university.
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ujímají v kulturním a vdeckém život nmeckého národa, ve sborníku tom
jako v jasném obraze jeví se tenái. Zvlášt zajímavý jest nástin histo-

rického vývoje, jejž podal prof. Paulsen — známý již svým cenným Fi-
šera Geschichte des gelehrten Unterrichts — ve stati „ Wesen und ge-

schichtliche Entwickelnug der dettischen Universitáten," jež ve zvláštním

otisku též byla vydána (u Ashera v Berlín). Paulsen podává tu zda-

ilou charakteristiku rzných základních typ vysokého školství v Anglii,

Francii i Nmecku a probírá podrobn sociální a politický úkol nmeckých
universit, líí vznik pedních nmeckých universit za stedovku, stopuje

vývoj jich až na dobu moderní, oceuje vdeckou práci, jež na nich

byla vykonána, líí ustavení se universit jako samostatných korporací

a pomr jich ke státu, církvi a spolenosti. Vnitní život na universi-

tách nmeckých je vylíen názorn i poun v kapitolách o methodách

vyuovacích, život studentském, ádech zkušebních, udílení hodností aka-

demických atd. Paulsen vbec vyniká slohem uritým a výrazným a jím

práv je tenái bezpeným a spolehlivým vdcem. Vzájemnost a jed-

notnost života národního a universitního líí slovy nadšenými. Soubor

všech universit nmeckých tvoí svt uzavený na venek a pevn sjed-

nocený uvnit. Stálá výmna student i professor oživuje tento svt
jako obh krve oživuje tlo. University cizí, zvlášt ty, jež k typu angh-

ckému náležejí, ignorují tento zjev. Na nich je naprostá výlunost, ba

i jednotlivé koleje — a souásti jsou cell<u universitního — jsou pro

sebe uzavenými a od vnjšího svta odlouenými celky. V Nmecku
pevládá tendence opaná, university vtšinou sesilují a dopliíují se od

jinud, nikoli z vlastních sbor. Každá universita vyhledává v souhrnu

všech ostatních nejschopnjší síly, mezi nimi pak se vyvíjí ušlechtilé zá-

vodní, jež povznáší úspch, kterého university jednotlivých zemí se dod-
lávají. Takto každá universita má stále úast v život celku : odtud stále

proudí do ní erstvá krev a nové ideje.

* Lourdesská správa zázrané jeskyn vydává své zvláštní zprávy

(Annales de Notre Dáme de Lourdes) ; v X. svazku, vyšlém v lednu, je

/statistika a zprávy innosti roku 1893. Z Lourdu stává se poád vtší a

vtší zázraná nemocnice a klášter s potebnými pro poutníky zízeními.

A poutník tch stále pibývá. V loni jich do Lourdu pibylo tém
1 '/„ mihonu. Na milion páí se poet poutník picházejících v menších

oddleních; 500.140 poutník pibylo poutmi od církevních hodnostáv
organisovanými. Takových poutí, vlastn poutnických tažení bylo 101.

S poutmi pišli 3 kardinálové, 50 arcibiskupv atd. Mezi vysokými osob-

nostmi pišedšími do Lourdu, uvádí se bratr carv Alexej. Slouženo

35.100 mší; zpráva poítá 822.772 zvláštních modlení (i mimo Lourdes)

odbývaných
;

papež modlil se za návrat východních církví do lna kato-

lického. Co se zázraného léení týká, 61 léka vydalo 91 vysvdení,
že nemocní byli vyhojeni, a to zpsobem »nadpirozeným«. Lourdes p-
sobí i do dálky; rozesýlá se totiž voda v láhvích — za rok odbyto

180.128. Zprávy vyliují konen pírst staveb (pozorovny nemocenské
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atd.). Služby boží a návštvy jeskyn djí se i v noci za skvlého osvt-

lení, a tak Lourdes po celý rok ve dne v noci je v nálad svátení, je

to nepetržitá slavnost národ, picházejících ze všech konin svta.

Patriarch z Goy a j. pivedli své poutníky.

V minulém r. 1893, podle Arbeiter-Z., v echách v 12.348 obcích

od »nedlních« stelc prmrn za rok dáno lUUU ran, jimiž zabito:

13 staen, 27 muž, 7 hoch 3 dívky, tedy úhrnem 5U lidí. Posteleno

bylo lidí 3014. Mimo to zabili tito stelci znané množství zvíat (krav

atd.). Odškodného tito stelci zaplatili 413.590 zl., bolestného 633.093 zL,

advokátm a lékam 172.000. Vznni byli 74.088 hodin. Tedy ne-

uvitelná suma 1,218.683 zl. platí se ron za tento sport; na echy z toho

pipadá asi 800.000. Co kdyby tak naši nedlní stelci na rok dva zekli

se svého lidobijného vyražení a složili se na — druhou eskou universitu,

nebo na potebnou lidovoix akademii eskou, jež starala by se o etbu
lidu ? . . .

Jako jest možno docíliti rozmanitými kombinacemi 3—4 základních

barev pi barevném tisku všech nuancí barevných tak domnívá se

C. Henry (Une transformation cle Vorchesire. Paíž 1892.), že bude
možno dosáhnouti plného zvuku orchestru použitím pouze nkolika ná-

stroj, jakousi kombinací smycového kvarteta s pedálovou harfou Erai--

dovou. V dílku svém týž autor také podává odchylnou definici konso-
nance: konsonance prý iní ucho mén vnímavým pro rozdíly intensity

jednotlivých ton, kdežto disonance vnímavjším; ale ješt více ku po-

divu jest, eho nabyl prý pokusy v této píin konanými: sekunda a

septima náležejí prý ke konsonantním, quarta a quinta k disonantním
intervalm.

(Z redakce.)

V »Hlase Národa« dne 17. t. m. objevila se z kruh literárních ano-

nymní zpráva proti lánku o Smetanovi, napsanému v 1. ísle »Naší
Doby«. Na rzná naknutí, udávky a insinuace nebudu odpovídat, kon-
statuji pouze, že tvrzení týkající se mé redakce a p. vydavatele jsou

nepravdivá. Není pravda, že jsem neuveejnil opravy a lánku prý še-

trnou atd. rukou mn podaných. Mn nikdo žádné opravy a žádného
lánku nedal.

V Praze, 18. kvtna.
. T. G. Masaryk.



Obzor asopis.

v
Cas (5. kvtna) podává návrh na založení nového velkého ústavu

bankovního. V Praze, nepoítá-li se Zemská banka, jsou pouze 4 samo-

statné ústavy bankovní a mimo to 2 íilialky bank vídeských a z tchto

šesti ústav jen jediný jest eský, totiž Živnostenská banka. I ml by se

vedle Živnostenské banky zíditi nový ústav bankovní, který by se

uchopil plné innosti banky mobilární, pracoval v jistých oborech i ruku

v ruce spolen se Živnostenskou bankou, jako na pr. pi emisích vtších

pjek eských a vtších podnicích finanních, který by v pední ad
hledl získati veškeré zákaznictvo eské, dlící doposud u ústav nme-
ckých, který by hledl dále tvoiti eský prmysl a opatiti si vliv na

velké závody stávající, vzící nyní v rukou nmeckých. UváŽí-li se, že

stav vklad penžních u pražských nmeckých ústav bankovních páí
se na GU milion a poítá- li se s tím, že pouze 20"/,, vklad tch po-

chází od eského zákaznictva, nutno uznati, že by nový ústav eský
mohl ítati asi na 12 milion vklad, které by mohl ponenáhlu odejmouti

nmeckým závodm, jež tží z eských penz a jež ziskem tím jen obo-

hacují a sílí naše odprce, ano z veliké ásti zisk odvádjí do Vídn,
seslabujíce tak v národohospodáském ohledu naši vlast.

Hlídka literární (. 3. 4. 5.) pináší literární studii o francouzském

kritiku Anatolu , Franceovi. Napsal Fr. Holeek. Anatole France náleží

k pívržencm kritiky impressionistické. Jest tedy odprcem kritiky v-
decké, objektivní, jejímž zakladatelem je H. Taine. Pro nho není kritika

vdou, nýbrž umním. A ježto v umní nelze stanoviti pevných a stálých

pravidel, tedy ani v kritice není to možné. K pravé objektivnosti ne-

dospje prý lovk nikdy a není tedy nikterak nutno, aby kritik vázal

se na jisté normy, jež snad práv za objektivní se považují, nýbrž teba
pouze povdti, jaký dojem (impression) dílo na nho iní a upozorniti

tenáe na pednosti a krásy umleckého výtvoru. K tomu pak není

teba ani doktriny ani urité, pevné methody, nýbrž jen ducha vníma-

vého a srdce upímného. Nejpednjšími a skoro jedinými zástupci této

impresionistické kritiky literární jsou ve Francii vedle Anatola Francea

Jules Lemaítre a Paul Desjardins. Anatole France je kritikem asopisu
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»Temps« a vydává své kritické studie souborn pod názvem »La vie

littéraire«. Studie ty ovšem nejsou, jak z pojmu kritiky impressionistické

plyne, uenými rozbory, nýbrž spíše duchaplné a poutavé »causerie<f,

psané slohem nad míru jasným a pvabným. Pi posuzování vždy jde

Anatolu Franceovi hlavn o to, aby správn pochopil ideu knihy. Nej-

lepší pak knihou podle jeho mínní je ta, která pudí nejvíce k pe-
mýšlení a podává vcí co nejvíce a co nejrozmanitjších. Dílo realistické

je mu práv tak milo jako idealistické, jen když nemá na sob znaku

výstednosti. Proto nemiluje hrubého naturalismu a výstednosti neod-

, pouští ani nové škole symbolistv a dekadent. Praví o nich, že píšíce

všelijaké nesmysly, nesmjí chtíti, aby tená tyto nesmysly etl a mozek
jimi obtžoval, ponvadž každý má právo žádati od umní pedevším

jasnost. Symbolismus jest mu nemocí a proto prý umírají symbolisté

díve ješt, než dospli tam, kam se chtli dostati. Ostatn co chce prý

svmbolismus? Repraesentovati lovka? To chtlo umní vždy. Nového

nepináší nic, leda svoji temnost. A proto prý nelze uviti v jeho bu-

doucnost, ponvadž spisovatel, jenž vyjaduje myšlénky tžké zpsobem
temným, sotva doká se trvalého úspchu. Psáti nesrozumiteln, to slabá

vymoženost. Píše-li kdo, nepíše pro sebe, ale pro jiné a ti chtjí roz-

umti, pochopiti. Jinak je to práv tolik, jako psáii v jazyku mrtvém.

'Poesie symbolistv i prosa dekadentv užívá slov tak podivn utvoených,

itak zastaralých a cizích, že prý by ml vskutku každý z nich vydati

hned též píruní slovník. Podobn i proti pseudonaturalistm se obrací.

Akoli pak své kritiky píše slohem jasným a lehkým, vyžaduje pece
na kritiku velkého, všestranného vzdlání, nevšedního bystrozraku a ne-

strannosti. Jemu tch vlastností nelze upíti. Setlost jeho, vzdlání

a ostrovtip jsou veliké. Zná nejen moderní literaturu, nýbrž i eckou
i ímskou dkladn a miluje i stedovk, jenž velmi mnohým je ped-
mtem posmchu a nenávisti. Zná dkladn djiny pítomné i minulé^

zná zákony povšechného vývoje a a nechce se niím spravovati a íditi,

pece nezstává tato znalost beze všeho vlivu na jeho práce. Jako kritik

má vady a nedostatky, ale nezakrývá jich. Jest vždy upímný.

V . 5. posuzuje se Ignáta Herrmanna »Domáci štéstí«. Dva stínové

obrazy z manželského života. Obrázky dýší pravdivostí. V »Šastné žen«
podán již skoro typ ženy, zklamané v muži svém. »Nové povídky« od

Boženy Vikové-Kuntické jsou prý píliš všední, píliš rozbedlé. Lepší

knihou jsou »Dve povídky« Fr. Heritesa, vyšlé taktéž v Libuši jako Nové
povídky. Ze Sebraných spis AI. Jiráska posuzují se dva historické

obrazy: )»Na dvoe vévodském« a »Rdj sveia«. Poslední vyniká nad první

obraz pípadným historickým koloritem, bohatostí romantického dje,.

pknou charakteristikou jednajících osob, promyšleností plánu i pro-

f' vedením. » Staré povsti« AI. Jiráska jsou knihou ve všem všudy doko-

ínalou. Jako originální chválí se »_Ple pírody « od Fr. Procházky. Jsou

;to pekrásné, harmonicky zaokrouhlené a '• duši tenáov hluboký

dojem zanechávající obrázky. ^Utíkej, Káo« od Karla Maska (Fa Presto)

je dobrá publikace. Leckteré veršíky jsou prý nejen napodobeninou^

nýbrž i demonstraní kritikou.
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Niva . 10. František X. Svoboda svými epickymi verši »Ko-
keiky, ženichové a nevsty«. postavil se mimo proud západnických smr
a reform. Ne západní chlad, nýbrž teplo slovanské duše vane z jeho

kyprých kreseb. » Stíny « Viléma Mrštíka a » Obrázky i^ téhož autora jsou

cenné publikace. Autor pináší do naší literatury adu nových figur,

plných životnosti a síly. »Kresby a píbéliy« Ignáta Hoice obsahují pozoru-

hodné povahopisné a psychologické skizzy ze života vojenského. Básn
Jaroslava Kvapila »Liber aureus« ukazují pechod k zdravé reelnosti.

Lze velmi dobe pozorovati rozdíl mezi dívjšími studenými jeho verši

tonu Baudelaireova a nynjšími teplem citu prohátými slokami. Sbírce

vadí jednotvárnost a nadbytená hymninost. » erné jezero«, román
mladého srdce od Václava Vlka, je konvencionelní knihou.

Osvta . 5. Ignát Hoica uvažuje »o vcech slezských«. Slezsko

jest nejslabší z trojice zemí eských. Nynjší Slezsko, jako pouhý zbv-

teek mohutného, úrodného, bohatého Slezska bývalého, málo sice mže
pispti k rozluštní otázky eské, pece však má dležitost pevelikou :

/znamená as 20 Q mil eské pdy a pojí nás bezprostedn s ostatním

. svtem slovanským. eská ást Slezska (v nkdejší rozsáhlosti) obývána
byla eským kmenem Holasovic, prostírala se na obou bezích Opavv
a sahala na východ až skoro k Ode, hraniíc s Ratiboském, na severu

pak s Vratislavském. Biskupové olomoutí, kteí bývali ponejvíce rodu

nmeckého, mli zde hojné statky a zakládali tu msta na právu n-
meckém. ást Slezska t. zv. Krnovsko doslalo se r. 1524 prodejem

'Jiímu Braniborskému, který prvý poal ponmovati veejnou správu.

I Celkem však udržela se eština v Slezsku až do r. 1(521 i ve veejné

I správ i jako jazyk šlechty. Ba eština ze Slezska rozšíila se daleko

'po íši polské a stala se diplomatickou eí na dvoe král polských.

A eská šlechta slezská zajisté byla veskrze cti a vážnosti hodná, nebo
ona toho byla píinou, že v Polsku až do nedávná písahali, zaklínali

se eským slovem, což znamenalo tolik, jako francouzské parole honeur.
Ale ta eská šlechta po Bílé Hoe vyhynula rzným zpsobem : vymela,

' vysthovala a ponmila se. V Slezsku od Bílé Hory všechno upadalo,

jen nmina dlala pokroky. K ponmení mst ostatn nebylo nieho
potebí, vždy to byly od pradávna nmecké kolonie. Když pak po válce

r. 1742 i venkov eský ve Slezsku roztržen byl na dva kusy, tu byl

úpadek eštiny dovršen: klesla na pouhé náeí, jímž se mluvilo za

j
humny na vesnicích. Píina, pro kterou zcela nevymela, bylo nábo-

í
ženství a houževnaté lpní lidu na zddných zvycích. Když všechno

' všude už bylo ponmeno, v chrámu ozýval se poád ješt hlahol isté

eštiny a to nejen v Slezsku rakouském, nýbrž i v sousedním pruském.

V Slezsku pruském žije podnes asi 6l).000 ech, V Slezsku rakouském

;
jeví se pomry národnostní takto: ech je asi 130.000, Polák as

Í_180.000 a Nmc asi _2.80.000. Šlechta slezská jest nyní veskrz po-
' nmila a prmysl tolikéž je v rukou nmeckých. Tím se vysvtluje, že

ze_ticeti volených poslanc na snmu slezském jsou _3 eši, 3 Poláci

a 24 Nmci, Z 20 mst slezských je eské jediné, to nejnepatrnjší. Po
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Bílé Hoe hynula eština v Slezsku pirozeným následkem nových po-

mr, ale od zavedení ústavy, od r. 1861 zaal soustavný boj na vy-

\ hlazení eštiny. Mimo Korutany potlaování národností nenmeckých
pedje se nikde s vtší bezohledností jako ve Slezsku. eština z obecných

|škol tu takka úpln je vylouena, nebo dle naízení zem. šk. rady z roku
'1873 smí uitel užívati jazyka mateského jen potud, pokud by dítko

nmecky se nebylo nauilo a pi Školách vícetídných již v druhé tíd
je nmina jazykem vyuovacím Ústavy uitelské jsou vesms nmecké,
takže dobe je postaráno, aby uitelé v eských okresích esky neumli.

! Nkteré eské obce brání se germanisaci tím, že zdráhají se své jedno-
' tídní školy rozšíiti na dvou- neb vícetídní. Tak v okresu opavském
jsou eské vesnice s^jednotídní Školou a dvma sty žák. Významné
je, že v zemské ško ní rad slezské 10.042 žid má svého zvláštního

zástupce, ale 129.814 ech nemá zástupce žádného. A pece školství

, je bezkonfessionelní.

Rozhledy v . 7. (duben) pojednávají »o polepšovacích ústavech

v Rakousku «. (dr. . Klier). Ústavy takové jsou dvojího druhu: 1. Káz-

^nice, urené pro osoby, jež byly již soudem trestány. 2. Vychovatelny

neb donucovací pracovny, které jsou ureny pro »zpustlou« mládež,

totiž pro takové mladé lidi, kteí, akoli dosud nebyli trestáni, pece
^sou mravn zanedbáni a musí býti pod stálým písným dohledem, aby

neprovinili se proti pedpism zákonným, nebo mravním a byli po-

hádáni ku práci úspšné. Život pravidelný, jaký v ústavech polepšovacích

všeobecn jest zaveden, vzbuzuje smysl pro poádek a jest již sám o sob
zpsobilým, aby pispl k polepšení chovance. Mimo to mže pimené
vlídné chování správy ústavu mnoho spolupsobiti k náprav mrav,
zejména chovanc mladších, z nichž mnozí snad ani spoádaného života

I

nepoznali. Že ústavy polepšovací blahodárn psobí, lze nejlépe poznati

I

z té zjištné zkušenosti, že chovanci zhusta si ani nepejí z ústav ode-

!jíti; a když tak nutnost káže, se zármutkem ústav opouštjí, zachová-

vajíce mu i dále vrnou píchylnost. V echách jeví se veliký nedostatek

j
ústav polepšovacích. Jsou zde zízeny pouze tyto ústavy: Zemská do-

i nucovací pracovna v Praze, filiálka zemské donucovací pracovny v epích,

I
zemská donucovací pracovna v Pardubicích, zemská polepšovna pro

' mladistvé kárance v Kostomlatech, zemská polepšovna pro mladistvé

kárance v Opatovicích. Mimo to lze sem ítati též vychovatelnu msta
Prahy v Libni. Poet ten je tím nedostatenjší, ím rozšíenjší je

v echách tuláctví. Ze všech v Rakousku pro tuláctví trestaných osob

pipadá na králov.ství eské 44-7 procent. Nápadno pak jest, že a od
r. 1887 pozoruje se skoro ve všech zemích klesání potu pro tuláctví

odsouzených osob, v pchách poet ten vzrstá.

V stati r>K sociální otázce studentské*, podává se návrh, aby proti

koUeji »ArnoŠta z Pardubic«, jež má býti v Praze zízena pro nemajetné
studenty, založena byla Rusova kolej. Mohlo by prý se k tomu užili

penz, sebraných na Husv pomník.
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Zlatá Praha . 16—25 pináší studii Jiího Brandesa o nmeckém
filosofu Jindichu Nietzschovi. Nietzsche narodil se r. 1844 na bojišti

Lutzenském. Jeho pedkové byli polští šlechtici. Jakožto myslitel vyšel

od Schopenhauera. Ale z vlivu jeho pozdji vybavil se k samostatnosti.

Od samého poátku své dráhy proniknut byl myšlénkou, že veliký muž
není díttem doby a uren vkem, v nmž se zrodil, jak má za to Taine.

Duchové vynikající stojí dle nho proti své dob t. j. oni urují lidstvu

, další cestu. Proto lidstvo má pracovati, aby vytvoilo jednotlivé veliké

lidi, jakýsi silnjší, vyšší druh lidí, než jaký nás obklopuje (der Uber-

mensch — nadlovk). Cíle toho lze dosíci jen obtováním valných dav
lidí takových, jaké známe nyní, V jeho oích tyto davy nemají žádné

ceny. Jsou mu bu odliky velikých osobností, špatné, setené odliky

ze špatného materiálu, nebo vtlením odporu proti duchm velikým nebo
konen jejich nástroji. S toho stanoviska pak horlí proti úct, již má
moderní djepisectví k davm lidstva. Karakteristickou jest pro nho
radost ze zápasu jako zápasu opakem k názorm moderního humanismu.
Dle nho velikost pokroku mí se tím, kolik bylo dlužno obtovati mu.

; Hygiena, jež zachovává život v milionech bytostí slabých a zbytených,

;není mu skuteným pokrokem. Není mu cílem prmrné Štstí prosted-

nosti, jež by bylo zajištno nejvtšímu potu bídných tvor. Vbec útoí
/na morálku soucitu. Soucit jako skutené úastenství v utrpení bližního

byl by prý slabostí, ba neštstím, rozmnožil by ve svt bolest. Kdo
opravdov oddal by se soucitu s utrpením, obklopujícím jej, musil by

tím prost zahynouti. Také proti morálce odíkání útoí. Krutost prý

náleží k nejstarším slavnostním a vítzným radostem lidstva. Lidé do-

mnívali se, že i bohové radují se a slavnostn jsou naladni, poskytuje-ii

se jim divadlo krutosti — a tak prý vplížila se v svt pedstava, že i do-

brovolné muení sebe sama, biování, askese mají velikou cenu, nikoli

jako káze, ale jako sladká vn v nose Pán. Vysvtluje vznik lidských

ctností, praví, že slabost, jež nemže oplácet, stala se v oích lidí do-

brotou ; úzkostlivá nízkost pokorou ;
poddanost tomu, jehož se bojíme,

poslušností; nemže-li se nkdo pomstiti, stalo se z toho odpuštní,

láska k nepátelm. Žalostnost, zuboženost stala se prý vyznamenáním

;

Bh tresce, koho miluje. Nebo stala se z ní píprava, zkouška. Škola,

ješt více : cosi, co nkdy vyváží se úroky, co splatí se blažeností. Nietzsche

ml snad v úmyslu zasáhnouti tímto líením historické kesanství, ale

podal pouze karikaturu v duchu a ve slohu osmnáctého století. Na zá-

klad svých názor je Nietzsche pirozen nepítelem socialismu a an-

archismu. Forma jeho spis je aforistická.



Reforma klassických studií.

Napsal Dr. Betislav Poustka.

On a fini par former des maitres, qui occtipés

de collectionner les manuscrits ou de compter les

formes grammaticales, n'avaient plus rien á dire,

qui parlát á Táme des jeunes gens. M. Bréal.*)

I.

1. Stav studií školských nerepresentuje nikdy zcela stav soudobé

theorie : pokulhává za ním ; theorie bývá asto znan dále. Jako

každé zízení, jakmile se jednou ustálilo, klade pekážky svému

vlastnímu rozvoji, tak i škola. Teprv když vydatn sesílily nové

proudy duchové a nové poteby, zjednávají si také do škol po-

znenáhlu pístupu. I je zcela pirozeno, že práv v naší dob tolik

se poíná jednati o reformy školské.

Všeobecn se soudí, že nejnutnji je teba opravy stedních

škol. Mínní to je z velkého dílu oprávnno. Ale je nutno tvrditi,

že také universitní studia vyžadují nápravy — jsou veškerá studia

v jisté souvislosti. Zízení universitních studií neodpovídá požadavkm
doby; leckteré jeho stránky jsou pežitkem nejen z bližší minulosti,

než i ze stedovku.

U nás v poslední dob vzbudily zájem pokusy o nápravu studií

právnických.**) Ale nemén, zdá se, je teba opravy studií filo-

logických. Dosud bželo hlavn o to, aby bylo upraveno vyuování

*) A tak posléze byli vychováváni uitelé, kteí, zamstnáni jsouce sbí-

ráním rukopis nebo poítáním tvar mluvnických, neumli nieho íci, co by

mluvilo k duši mladých lidí.

**) Srovn. Athenaeum IX. . 4. Prof. T. G. Masaryk: O reform studií

právnických.

NAŠE DOBA I., <>. 41
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klassické na stedních školách. *) V té píin je pozoruhodný výnos

ministeria kultu a vyuování z r. 1891 o vyuování klassické filo-

logii na vyšších gymnasiích.**) Výnos právem odstrauje pi výkladu

klassikv pílišné grammatikaení a pílišné rozklady z jednotlivých

uených disciplin filologických k jednotlivým slovm etby
;
právem

žádá, aby v klassickém vyuování vystoupil v popedí lidsky vzdlá-

vací moment a aby klassický starovk pojímán byl více filosoficky

ve svém celku a ve vztahu k lidské pirozenosti.***)

Výnos aspo ásten hledí napraviti vyuování klassické na

gymnasiích, a je jen litovati, že nevzbudil dosud znanjší rozpravy

odborné.

Ale je ovšem otázka, zdali za nynjšího stavu universitních studií

lze dobe uitelm stedních škol dostihnouti cíle, naznaeného
v minist. výnosu. A tu zdá se, že ne tak snadno: je zajisté onen

zpsob výkladu, o nmž se zmiuje výnos, jenom výsledkem univer-

sitních studií a v dalším dsledku i vdeckých snah filologických

vbec, — jakože všude jednotlivý jev je znakem celkového stavu.

O se jedná, znázorniti si mžeme také tímto srovnáním : Pozná

se, že na p. právníci nejsou dosti pipraveni pro požadavky, jaké

v rzných povoláních na n iní pomry doby — a správn jde se

na reformu fakulty právnické, jež dává právníky pro veejné povo-

lání i soukromé úady. Pozná se podobn, že vyuování klassické

nesouhlasí dost se smrem doby — i mlo by se správn jíti na

reformu fakulty, z níž vycházejí uitelé klassití pro stední školy.

Nelze nevidti, že v základ takové máme gymnasijpí uitele, jak

nám je odchová universita. Proto je záhodno ešiti podobné reform)'

stedoškolské zárove v souvislosti s reformami universitními. Po

úprav universitních studií by reforma na gymnasia pešla takka

sara, zárove s lidmi, kteí z university si pinesou zásobu tch

myšlének a zásad, o nž se jedná pi reform stedoškolské.

*) Seznam a struný rozbor hlavních spis, týkajících se reformy stedo-

školské a úpravy klassického vyuování, je obsažen v ase 1892, str. 514—520.

**) Verordnungsblatt ministerstva vyuování, 1891, str. 241—248.

***) Tamže st. 243: Grammatika jako vda není pedmtem a cílem gymnasia,

a kdyby jím mohla býti, nezískalo by se žádného hlubšího vhledu v podstatu

eí a v síly podmiující jejich rozvoj z tch nesouvislých poznámek a po-

zorování, jak náhodou se iní pi etb. — —
Str. 244: (Uitel) musí v neustálém sebevzdlávání se snažiti, aby pro-

nikl k onomu více filosofickému názoru o klassickém starovku, jenž pojímá

všechny jeho jevy ve vzájemné souvislosti a v jich pomru k lidské piro-

zenosti.
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2. Je nutno zcela strun a v obecných rysech vyznaiti stav

produkce filologické za posledních dob, díve než lze pikroiti k ná-

vrhm na úpravu universitních studií filologických.

Jako ve všech odborech vdních, pozorujeme také ve filologii

dva proudy pracovní, jež navzájem se doplují:

silnjší a neustále ješt sílící proud analytický, rozborný, jenž

rozkládá celky v ásti, složeniny v prvky, rozbírá podrobnosti a

v posledních ^koncích zabedá ze zdravého rozboru až do krajní

specialisace

;

druhý smr slabší — synthetický, skladný, jenž abstrahuje, co

•je spoleným podkladem jednotlivinám, uvádí jednotlivosti na obecné

zásady a buduje z tch zásad celkový a jednotný názor.

Jsou to tytéž dva proudy, jež od pti století jsou zjevný v celém

rozumovém pochodu.

Pes nkteré znamenité práce skladné*) o klassickém starovku

smr rozkladný velice pevládá. Ovšem pinesl tento smr filo-

logii velmi mnoho nepopirateln cenných výsledk: nastádán, kri-

ticky poven, bedliv urovnán veleobsáhlý materiál; všechny

stránky klassických památek rozebrány a mnohé jevy sledovány až

do nejmenších podrobností. Ale na druhé stran, jakož pirozeno,

krajní specialisace zpsobila tíštní poznatk, pomisení dležitého

s vedlejším, hojné peceování drobností, ztrátu souvislosti jev
a celkovosti názoru. A jestliže si na p. biolog stžuje na 1300

detailních pojednání o zvláštních úkonech ssavc (za r. 1890),**)

co by se teprve musilo íci ve filologii?***) Není tudíž nic divného.

*) Zajímavo jest, že sami filologové piznávají, že nejhlubší práce o klas-

sickém starovku pocházejí od neíilolog. A práce ty z velké ásti jsou

skladného rázu. Dr. L. v. Urlichs (Grundlegung u. Geschichte d. klassischen

Altertumswissenschaft v Ivana v. Miillera Handbuch d. klass. Altertumsvvissen-

schaft 1891, str. 7) praví: »K hlubšímu proniknutí ducha staré literatury pispli

naši velcí spisovatelé od Lessinga až po bratry Schlegely více než filologové

z povolání, tebas nkteí nemli žádné nebo jen prostední znalosti klass. eí.
O antickém náboženství pojednali theologové a filosofové, o politických a vo-

jenských starožitnostech vzdlané osoby vojenské, státníci a národní hospodáové

dkladn a & rozhledem; postaí upomenouti na Dollingera, Schleiermachera,

Hegela, Schellinga, v. Peuckera a Riistowa, na Machiavelliho, Montesquieua,

Niebuhra...« Tak i po jiných odborech iní Urlichs pehled.

*•') L. Fredericq (srovn. Vstník Akademie I. 3, 71, Dr, F. Mareš: Pokroky

a nynjší stav fysiologie.)

*"-'•"') Ostatn vc je známa. »My všichni známe — praví univers, professor

strassburský dr. Theobald Ziegler — tento rys našeho vdeckého snažení, vždy

41*
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jestliže nebývá ani v methodologických spisech filologických jasného

názoru o pojmu a významu filologie, že není pesného ulenni
disciplin sem náležejících a že je mnoho nepesnosti a neuri-

tosti pi stanovení vztahu, jaký má filologie k jiným odborm
vdním.

Abychom vc objasnili njakým píkladem. V uvedeném již

Miillerov Sborníku — knize to obzvlášt význané pro filo-

logickou produkci posledních dob — hned na poátku na p. se

uruje pomr filologie k jmým vdám. Dr. L. v. Urlichs vyslovuje

se o pomru pírodních vd, že prý od filologie liší se látkou. —
Astronomie a biologie na p. také se od sebe liší látkou, ale co je

tím vcného eeno ? Mathematika prý si dává látku, kdežto filologie

nalézá látku. To zajisté není vcné dlidlo, jako spíše slovní híka,
k tomu zddná ze starších encyklopaedií. Mlo-li se co íci o tom
pomru, tedy asi toto: Mathematika je vda o relacích veliin, filo-

logie je vda o . . . ., a nyní dáti výmr, jak si Urlichs pedstavuje

filologii. Z toho by aspo ásten bylo vidti vztah i nevztah

mathematiky a filologie. S djinami — praví se tam dále — má
filologie úzký styk : djepis jí poskytuje urující pomry, ale filologie

nehledí prý na zmny, nýbrž na stav pomr, ne na politické cha-

raktery státník, nýbrž na osvtu vbec a jmenovit na její zá-

stupce, spisovatele a umlce a pak na politickou správu. Toto stano-

vení je zajisté nejasné a nepesné; dodávati urující pomry nebo

docela líiti politické charaktery státník, to dávno není hlavním

Úkolem djin: historie znamená ukázati, jak se všeobecné zákony

lidského vývoje projevují ve vývoji nkterého uritého národa, na p.

eckého, a jak se ony obecné zákony pitvaují v tomto uritém

djstvu, na p. eckém. Ostatn i v tom je jistý spor, že filologie má prý

na starosti osvtu vbec a jmenovit její zástupce, spisovatele a umlce:

je tu promísena vda všeobecná a zvláštní, sociologie, djepis a

životopis.

Podobn málo vcn, ne-li nevcnji, uruje Urlichs pomr
k filosofii, zempisu, právm a pod. Všude tu názor za soudobým

stanoviskem vd, vytýkání vedlejších znak, místo aby se pesn
stanovil vdní odbor jedné vdy proti druhé, více školský názor

více se specialisovati a vidti, jak se roztahuje tato nadvláda specialisace na

našich vysokých školách v pednáškách a seminárních cvieních, v doktorských

rozpravách a státních zkouškách na úkor všeobecného a zárove obsáhlého

vzdlání odborného.* (Die Fragen der Schulreform 1891, str. 139.)
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filologický. To týká se i z velké ásti urení filologických nauk

samých.

3. Stav neucelenosti a rozkouskovanosti je pi všech odborech

poznatk, dokud neustavily se v pesnou vdu se samostatnou

methodou.

A filologie, resp. filologické nauky, jak dnes jsou, dosud

nejsou pesn ustaveny. Toto zdánlivé paradoxon ihned se stane

pesvdivým, jestliže si uvdomíme, že pedmty klassické filologie

jsou hlavn duchovdného rázu a duchovdy ze všech nauk nej-

pozdji se ustavují v pesné vdy. Mnohé odbory filologické se

sice velmi dávno pstují a vykazují ctihodné stáí; ale sebe lepší

a krititjší soubor poznatk neznamená ješt ustavení v pesnou
vdu, kde jednotlivé poznatky musí býti vyloženy všeobecnými

zásadami.

Víme, jak po sob se zvdeují — od nejjednoduššího odboru

ke složitjšímu — mathematika, mechanika, chemie, fysika, biologie

;

pak teprv pijdou duchovdy s velmi složitými jevy: psychologie

a sociologie, i jiné zvláštní duchovdy — a k tm patí nauky

filologické.

A proto není nic divného, jestliže na p. jedna z nejzajímavjších

nauk klassických, t zv. starožitnosti, daleko ješt není vdou v tom

smyslu, aby podávala obecné zákony života klassického a jimi vy-

svtlovala jednotlivé jevy života spoleenského a státního.

4. Methodologické nejasnosti v pochopování filologie plynou

také z jistého základního nedorozumní: nauky do filologie zahrno-

vané chtjí se slouit v jeden celek a pod jeden logický pojem,

kdežto skupina t. zv. nauk filologických ne tak na logickém zá-

klad je slouena, jako spíše sdružila se k sob historickou cestou.*)

Tak na p. týž Urlichs v uvedeném díle k filologii ítá a uti-

duje tyto vdy:

I. istá filologie — kritika a hermeneutika ; k tomu:

a) djiny filologie, 6) nauka o písm, c) mluvnice, d) nauka

o nápisech, ) metrika.

II. Historická filologie:

a) starovké djiny, d) zempis a místopis, c) starožitnosti

;

k tomu:

(i) chronologie, /?) nauka o mírách, y) nauka o mincích.

'') Srovn. Masaryk, Konkrétní logika str. 139.
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III. Filosofická filologie:

a) bajesloví, b) filosofie, c) literární djiny, d) archaeologie.

Vybrali jsme jedno z nejjednodušších a nejelegantnjších roz-

tídní filologických. Není to nic jiného, než pokus spojiti v jakýsi

logický soubor, co se k sob shluklo historickým zpsobem.
Obdobu máme ve filosofii. Také pod slovo filosofie seadila se

historickou cestou skupina vd, jako logika, psychologie, esthetika,

ethika, djiny filosofie atd. — Ale bhem doby jednotlivé vdy,
zvané filosofické, úpln se sesamostatují a od filosofie odluují, tak

na p. psychologie, logika, esthetika a pod. Ve Francii a Anglii

zizují se pro n samostatné universitní stolice. Pro filosofii pak zbyla

definice, že jest to soubor všeobecných pouek, spolených všem

vdám; tmi poukami se veškeré vdní jednotí, a na jeho základ

tvoíme jednotný theoretický názor o svt.

A podobn se to má s filologií : se stanoviska logického vtšina

nauk, ítaných k filologii, jsou bu samostatnými vdami, resp. ástmi

jiných samostatných vd, bu pouhým materiálem ku vdám.
Nejjasnji to vidíme na starovkých djinách: ty již nejen logicky,

nýbrž i ve skutenosti na universitách se oddlily a proti filologii

sesamostatnily, jsouce ástí djin vbec.

Podobn starovký zempis je ástí zempisu vbec; staro-

vká filosofie ástí filosofie vbec; ímská a ecká archaeologie má
býti zvláštní esthetikou tch národ; mythologie je ástí sociologie

starovké; starožitnosti jsou velmi cennými pedbžnými pracemi

pro spoleenskou a státní vdu klassickou; grammatiky klassické

samostatnými zvláštními vdami, píslušnými jazykozpytcm
;
pouhým

materiálem duchovdným jsou mnohé t. zv. pomocné nauky (j. nauka

o nápisech, mírách, písmu atd.).

Zbývá kritika textová a hermeneutika, jimiž se posuzuje správ-

nost a pravost textová, pravost spis, a jak filologové tomu chtjí,

také ráz a úel spis. Ob tyto nauky se stanoviska logického

ovšem nejsou samostatnými vdami, jako v každém jiném odboru

vdním kritika netvoí samostatné vdy. Jmenovit pak hermeneutika

leckdy nedost odborn a vdecky si poíná; aspo moderní kritika

literární (Taine, Hennequin a pod.) stojí výše, posuzujíc dílo s rz-
ných odborných stanovisek. Tím ovšem nechce býti zneuznáno, co

vykonala klassická kritika dobrého.

5. Nynjší stav filologie je pechodný. Pejde se jednou i tu

úpln k odborným naukám. K tomu poukazuje zkušenost. Poátky
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jsou již uinny. Vším právem zaínají se pednášky o nkterých

odborech (djiny starovku, djiny filosofie, umní a pod.) svovati

vdeckým odborníkm, asto nefilologm.

Souhrn výsledk z takových odborných vd ovšem bude potom

moci podati odborný celkový názor o antickém žití a snažení. Vda,
jež uvede pak v soustavu tyto všeobecné pouky, nebude již ovšem

filologií, ani se nebude filologií nazývati. Vda o starovku —
Altertumswissenschaft a Altertumskunde, jak v Nmecku poíná se

íkati — to je snad jakési pedbžné tušení o takové vd. Vda,
jež má pouiti o zákonech života njakého národa, jest ovšem samo-

statnou zvláštní vdou ; my bychom ji nejradji nazvali konkrétní

sociologií, zde eckou nebo ímskou.

Dosu ovšem vtšin t. zv. filologických nauk nedostává se

dosti vcné odbornosti. Odbornost spoívá v tom, že samostatná

skupina sourodých jev — na p. psychologických — vykládá se

ze zákon, kterými se ta skupina jev ídí, a to methodou tomu

odboru píslušnou. Mathematik zabývá se mathematickými jevy a vy-

kládá je methodou mathematickou; chemik má samostatnou skupinu

jev chemických, jež vykládá methodou píslušnou; biolog zabývá se

jevy životnými a musí je vyložiti methodou biologickou. Psycholog

musí rozumti jevm duševným, musí vyložiti jevy ty psycho-

logickou methodou.

V takovém smyslu ve filologii ješt dosti se nepracuje. Znázor-

nme vc píkladem: Vykládá se antický spisovatel, jehož spis je

historického nebo politického rázu, a l^olik tam najdete ve výkladu

vcných, odborných t. j. historických nebo poUtických pouek.? Jak

pak nakládá se asto s výkladem Platona ? Jiný píklad : Djiny mají

rozborem historických jev dospti k obecným zákonm, jimiž se

vývoj njakého národa ídí, a tmito obecnými zásadami pak vyložiti

tyto jednothvé djinné projevy; vyložiti píinným postupem, jak

daný stav djství je výsledkem pedchozích initel, vyložiti každý

úkaz daného stavu v souhlase s celkovým stavem.

Kolik bychom našU djin antických takto psaných, zvlášt od

filolog? Nebude se snad bráti ve zlé, ekneme -li, že na p. výborné

Teufflovy djiny literatury ímské jsou psány pec jen více filo-

logicky než odborn, odborn v tom smyslu, aby vyložily píinným
postupem Uterární duchový vývoj ímský, ukázaly zákony a pod-

mínky toho vývoje a osvtlily jednotlivé vynikající jevy literární se

stanoviska psychologického, sociologického a pod. Vliv method
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filologických je znatelný v Nmecku pi odbornících i jiného druhu;

tak na p, cenné Uberwegovy djiny filosofie (antické i jiné) rovnž
psány jsou víc filologicky než odborn.

Kdybychom na p, po t. zv. starožitnostech žádali vdeckou
odbornost v našem smyslu, musily by starožitnosti rozborem jev
spoleenských a státních dospti k poznání zákon, jimiž se ídil

život spoleenský a státní u antických národ, a jednotlivé jevy tyto

vykládati onmi obecnými zásadami, a to methodou sociologickou.

Mladá pomrn vda mythologická si vede staten, ale shle-

dáme pirozeným, jestliže dosud nemohla nám podati vývoj i zákony

náboženského života antického.

Až látka zahrnovaná pod klassickou filologii rozpadne se vskutku

na jednotlivé vcné, samostatné odbory vdní, jež skupinu jev
každému odboru pináležejících spracují zpsobem odborným, potom

bude možno jevy, týkající se antického žití, vyložiti odborn, na p.

jevy psychologické psychologicky, djinné historicky, spoleenské

a státní sociologicky a politicky a pod.

Výsledky jednotlivých odbor potom budou moci podati celkový

odborný názor o klassickém život.

6. Rozumí se, že s celkovým stavem vdeckých snah filo-

logických souvisí universitní vzdlávání gymnasijních uitel klassické

filologie. Smr vzdlávání toho vede pevážn k znalosti jednotlivin,

k specialisaci a rozkouskovanosti, namnoze k peceování vedlejších

vcí a k vyhledávání odlehlostí. Tím ovšem se mže zjednati jistá

uenost, ale je jiná otázka, poskytuje-li se vzhledem k tmto jedno-

tlivinám dosti všeobecných hledisek a zásad, jimiž by se ony jedno-

tliviny vyložily a sdružily.*) To také musí míti vliv na filosofické

pojímání starovku, jako zase neustavenost a nezodbornlost mno-

hých disciplin musí míti vliv na odborné vzdlání, jmenovit po

stránce duchovdné. **) Kdyby i k druhému úkolu bylo stejné

zení, leccos by se zmnilo na vci: aspo by bylo více pohnutek,

*) ástené vysvtlení toho stavu sluší shledávati také v tom, že fakulty

íilosofické vnují se pevážn úkolu, vypstovati dorost vdecký, v uvedeném

smyslu; mén, ano velmi málo hledí si svého druhého úkolu, odchovati uíte 1-

stvo stedních škol.

**) O vci zmiuje se univ. prof Ziegler (v uved. spise str. 136)! » Poteba

opravy universitního studia spoívá v tom, že university nebo aspo jednotliví

uitelé na nich pro jeden úkol svj — pstovati vdu a pipravovati mladé

uence — zapomínají asto na úkol druhý, vychovati státu zdatné úedníky.*
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podávati souborné pehledy po jednotlivých odborech vdních.*)

Ovšem spojiti oba uvedené úkoly je problém velmi nesnadný.

Ze se s týmiž znaky musíme setkati i v semináích filologických,

je na bíledni. I tam — a to je tím více pirozeno — sklon je

k specialisaci a k jednotlivinám. Vliv seminá v tom smru dobe
postehl uvedený již minist. výnos.

Nejinak vliv toho stavu se musí projevovati pi státních zkouškách.

Bylo by zcela pirozeno, kdyby se nekladl hlavní draz na obsáhnutí

celku klassického starovku a na proniknutí celku toho odbornými

ideami, jako spíše na znalost jednotlivostí asto nedosti dležitých

nebo odlehlých; ne tak na odborný výklad daných dležitých fakt

a znalost podstaty pojm klassických jako na stránku formální a pod.

I mže filolog nabyti na universit v pednáškách a semi-

náích filologických, ve spisech filologických a pod. vzdlání, jdoucího

až do jemných podrobností v mnohých odborech, jako grammatice,

metrice, starožitnostech, mythologii atd., státi se velmi ueným, ale

je toto specialistské vzdlání jdoucí do podrobností a hledící si

jednotlivin tím pravým vzdláním pro gymnasijní uitele klassické

filologie.?**) Sotva. Leda jedné vci se tím jist docílí —: petžování

pamti.

7. Snadno nyní lze pochopiti, v jaké souvislosti je s tímto

vzdláváním pstování klassické filologie na gymnasiích, a shledáme

pirozeným, pro na p. pevládával ve výkladu klassik na vyšším

gymnasiu takový zpsob, o nmž se mluví v uvedeném výnose. Ne
vyložit podstatu vci, ne vystihnout i pi jednotlivosti celkový názor

"'=) Známá berlínská konference školská vyslovuje stejné pání: »Dá se

ekati, že se strany universit obzvlášt také o všeobecnjší souborné pednášky

o uritých vdních odborech bude peováno.* {K otáz. 11. odp. 4.)

**) Pípadným zpsobem charakterisuje takový stav v Nmecku f univ.

prof. Laas: »Uitelé gymnasijní mají sami pozdji pomoci založiti všeobecné

navzájem souvislé vzdlání a jsou asto sami jen velmi skrovného rozhledu

a na malé a nejmenší oddíly vdecké práce naízeni. Sta mladých lidí rok od

roku zamstnává se bitkými, ale se stanoviska stízlivého národohospodáství

duchového ztracenými výzkumy o filologických a historických drobnstkách

a vzdálenstkách; oni se vychovávají za podružné pracovníky a nádenníky pi

speciálním zkoumání, ale nikoliv za vychovatele obezelé a dobe rozhledlé

Následek nynjšího stavu, jenž nedává pednost vdní encyklopaedickému . . .

ve školách jest ten, že skoro všichni mladší uitelé zprvopoátku, pemnozí pak

vždy, zabývají se svými jemnými umlostmi, a že žáci, kteí dychtí po zá-

kladním, plodném a souvislém vzdlání všeobecném, . . . bývají krmeni nesou-

vislými drobty a poznámkami.* (Cf. Ziegler na uv. míst str. 140.)
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spisovatelv, ale práv rozptylovat upjatost k nmu grammatickými,

metrickými, enickými, starožitnickými, bájeslovnými a djepisnými

poznámkami a drobotinami — k tomu pirozen vede vzdlávání

universitní a celkový vdecký stav klassické filologie.

Poukázali jsme na pirozenou souvislost všeho vzdlání a vy-

uování v klassické filologii. Z toho plyne, že nelze dobe viniti

gymnasijních uitel, že by oni byli píinou onoho stavu na stedních

školách. Také plyne odtud, že se vnitní stav onoho gymnasijního

vyuování nedá rázem obrátit naízením, aby se ode dneška neb

zítka uilo jinak. Nelze rázem jinak, když celý ten zpsob je vý-

sledkem tolika initel, dlouho již psobících.

Proto je záhodno — opakujeme — stedoškolské reformy ešiti

v souvislosti s universitními studiemi, aby vyuování odpovídalo roz-

voji a snahám doby.

Se zmnou vdeckého snažení, se zodbornním filologických

disciplin a se snahou jednotlivé pípady uvádti na všeobecné, pouky,

také vzdlávání uitelstva stedoškolského by se zmnilo. Ze vdecké

snahy, starovku se týkající, jdou jist promn vstíc, to bylo pi-

pomenuto. I musí ovšem ponechán býti pirozený, volný proud,

jakým se ist vdecké snahy budou vyvíjeti, pokud jejich úelem
je theorie sama. Ale na druhé stran lze pece universitní studium

budoucích uitel na stedních školách upraviti úeln, a lze žádati,

aby pi takové úprav bylo hledno nejen k samostatnému pokroku

vd, nýbrž i k potebám uitelstva gymnasijního.

II.

8. Chceme tedy úpravu universitních studií klassických v tom

smyslu, aby vyhovovala potebám uitel gymnasijních.

Nežli povíme, jakou, budiž dovoleno nkolik slov o tom, zdali

si je vbec páti, aby se studium na filosofické fakult upravilo

njakým ádem.

Úprava klassických studií ovšem ohranií v jistém smyslu t. zv.

svobodu akademického uení i studia, ale ovšem nemá jí zrušiti.

Zdá se na první pohled, že v zájmu vdeckého pokroku není si páti

žádného spoutání této svobody: každé positivní zízení, jakmile se

zakoení, klade potom pekážky novým snahám, a tak by snad sebe

lepší úprava studií mohla se v budoucnosti státi pekážkou pokroku.

Ale konec konc, kolik se liší v tom ohlede umlé zízení od
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nijakého samovolného, historického, usedlého ádu, který se piroze-

nými pomry sám utvoil a ztuhl? Nové smry i v posledním pí-

pad narážejí na odpor, nové smry musí si tedy stejn v tom

i onom pípad cestu vybojovat odstranním toho, co bylo v starším

ádu nedokonalého. Ostatn jisté omezení akademické svobody plyne

již z pedpisu zkušebního pro státní zkoušky. Jenom že nebývá

v kollegiích k tomu ádu asto zení: sotva na které universit

bhem tyletí podají pednášky, co se v zkušebním ádu od po •

slucha žádá, tím mén se mže poskytnouti uceleného souboru

klassických nauk. Na druhé stran ovšem mnoho bývá ve teních

obsaženo, co nemá valného vztahu k ádu zkušebnímu — dobe
ovšem, je-li to dležité — ; a také mnoho, co pro pílišnou speciál-

nost je úpln zbytené,

V takové pomry je postaven absolvovaný gymnasista, beze všeho

rozhledu po oboru studijním. I je nucen poslucha, nechce-Ii píliš

tápati, sestavovat si plány studijní, o nichž neví ješt, povedou-li

dobe k cíli, je nucen mnoho soukrom studovati, co se mu nepodává

ve teních, je k tomu puzen, aby studoval mnoho zbyteného,

píliš speciálného — a pes to mže mu celek jeho oboru unikati

a se rozplývati. I je jenom docela osobní a silnjšího ducha

znaící, jestliže kdo v té smsi dovede si svoje studium tak zíditi,

aby úeln bylo provádno jak pro vdu, tak pro zkoušky, tak také

i pro život, pro ty požadavky, jež pomry doby naléhav poínají

initi.

Tm obtížím by zajisté odpomohla hodegetická úprava pednášek.

Tím by také bylo možno splniti podmínky každého rozumného

studia: postup od jednoduchého k složitému, od všeobecného k zvlášt-

nímu. Tím by vnikl jistý poádek do studia, proti nynjší t. zv.

volnosti, kdy poslucha I. roníku zasedá k stejné pednášce jako

poslucha IV. roníku, a kdy jeden to, druhý ono naped stu-

duje a pod.

Ostatn, je-li právnické studium uzákonno, pro by nemohlo

býti filologické aspo hodegeticky uspoádáno? Pi tom by ovšem

musilo býti volno vedle odporuených tení poslouchati i jiné

pednášky. Lze konen také íci, že by taková úprava, takové

positivní zaízení studií universitních nesmlo býti tak uspoádáno,

aby neposkytovalo dostatenou možnost opravy v asích budoucích.

9. Chceme-li tedy vzdlání, jaké odpovídá úkolm gymnasijních

uitel, nevyrozumíV'áme tím njaké praktické vzdlání, o jakém mlu-

vívají asto universitní posluchai, když tápou bez vdího svtici
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a organického postupu v té široké svobod akademického uení
a když dost se nabloudili, na konec si radji pejí, aby studium

jejich bývalo seízeno prakticky, t. j. založeno na pednáškách a

uebnicích, podobných gymnasijním uebnicím, jenže uzpsobených
k úelu universitnímu a podávajících struné látku a fakta, jež se co

nejnutnji vztahují ke zkušebnému ádu.

Práv naopak, i pro gymnasijní uitelstvo teba je vzdlání co

možná theoretického, vdeckého. Vdeckým pak vzdláním zase ne-

rozumíme nahromadní a seznání toho všeho množství jednotlivých

pípad, s nimiž se uitel setká v praxi, ani množství jiných speciál-

ních vcí: všech jednotlivostí, s nimiž se uitel bude pozdji za-

bývat, není beztoho možno poznati za dobu studií: vdeckým vzd-

láním nazýváme takové vzdlání, jež dovede ukázati, jak rozborem

jednotlivých pípad dodláme se všeobecných pouek a zásad,

kterými se probírané jednotliviny spravují; vzdlání, jež dovede pak

tmito všeobecnými zásadami vyložiti zvláštní, konkrétní jevy. V-
d :ky na p. rozumí živoichu ne ten, kdo jej do mnohých po-

drobností popíše, jako spíše ten, kdo dovede jej vyložiti zásadami

biologickými, ásten chemickými, fysickými atd. Není ješt vdecké

znáti nebo popsati tisíce druh, ale znáti zákony a podmínky jejich

bytu a žití, ne býti živým inventáem njaké sbírky, ale rozumti

dobe podstat tebas mén druh na základ obecných zákon,

spravujících jejich bytí a rozvoj. Tak je ve všech odborech vdních,

tak i ve filologických. Znát tisíce jednotlivých pípad mže po

pípad znamenati: nevdt si s nimi v praxi co poíti. Ale kdo

zná obecné zásady, jimiž se ídí jistý soubor jednotlivých fakt, do-

vede pak v život naložiti správn i s tmi jednotlivostmi, jakých

mu nebylo lze v universitním studiu obsáhnouti, ale na jaké snad

v praxi sám pece narazí. Známe-li na p. obecnou zásadu, že prvotnou

pohnutkou lidského jednání není stránka rozumová, nýbrž citová, vy-

svitne nám s psychologické stránky podstata inu, jaký bylo vy-

obcování Aristeida. — Jaké svtlo padne na p. na smrt vznešeného

filosofa Anaxagora, jenž prvý v ecku uvádl myšlénku jedno-

božství, jestliže známe obecnou zásadu hnutí duchového, že všechny

elné nové ideje narážejí na odpor a jsou pronásledovány. — Jinak

budeme pohlížeti na iny a význam jednotlivých vynikajících státník

a pod., víme-li obecnou pouku, že historické djstvo není zpsobo-

váno jednotlivcem sebe silnjším, nýbrž že je výsledkem mnoha

initel a podmínek, jichž spolenou psobností vzniklo. V ní innost

vynikajícího jednotlivce spolupsobí ovšem, tebas znan, ale jen
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spolupsobí. Pohleme s toho stanoviska na p. na innost Themi-

stokleovu. Pak zajisté uvidíme, jak máme souditi, dí-li o nm
pi píležitosti bitvy salaminské Cornelius Nepos, že prozetelností

jednoho muže bylo zachránno ecko od Peršan a Asie podlehla

Evrop.

Pro školy stední má takové theoretické vzdlání tu cenu, že

každý jednotlivý pípad, i sebe všednjší, ano práv všední, lze s ta-

kového obecného stanoviska uiniti zajímavým — vždy každá

jednotlivina pro školu jako pro život má cenu, pokud na ni padají

paprsky s vyššího hledišt. A ím pesnjší je theorie, ím pesnji

vyložíme jí jednotlivý pípad, tím pesnjší dostaví se poznání (pokud

vbec poznání máme) jednotlivých pípad, od všední kapky vody

a vzrstu malého lístku až do tragické smrti velikána, od všedního

projevu duševního až do nejsložitjšího zízení státního.

Jestliže pevážný smr studií dosud se nese k jednotlivinám,

poíná býti podle toho citelným požadavkem doby: více všeobecnin.

Všeobecné zásady pispívají k filosofickému názoru na vci, i lze

tedy první požadavek v úprav filologických studií naznaiti také

páním: zfilosofitit filologii.

10. Druhým požadavkem jest filologii zodborniti, t. j. uleniti

jevy týkající se starovku do píslušných odborných vd a v tch
je vykládati methodou tchto vd.

11. Odborné vdy musily by býti tak uadny, aby podávaly

v pirozené souvislosti postupn souborný názor o klassickém staro-

vku. O ten souborný názor, jenž by obsáhl všechny dležité, pod-

statné jevy starovku v jich vzájemném souhlasu, o ten se uiteli

gymnasijfiímu velmi jedná. On chce zvdti, jaké jsou prvky, z nichž

se skládá byt nkterého národa, a jakými zákony se ídí tyto prvky.

Chce býti tmi vdami pouen o vlastnostech jednotlivce jako ástky

spoleenské, o rodin jako ásti spolenosti, chce poznati složbu

dotyného národa, její obšírný ád rozumový, citový, mravní a ná-

boženský, politický a hospodáský, e a pod. se všemi jejich hoj-

nými projevy. Chceme znáti, jaké vlivy byt toho národa udržují,

chceme vdti, jak všechny prvky jeho života v urité dob jsou

v souhlasu, takže na p. uritý stav náboženských pomr odpovídá

uritému stavu rozumovému, mravnímu a pod. Chceme vedle této

organisace pouiti se o tom, jak soubor minulého stavu má za

následek celkový potomní stav národa, jak phcinnýn% postupem

se vyvinulo jedno období života z druhého.
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Pouila by tedy taková soustava vd o tom,

I. jaký byl vliv pírodních initel na život ek neb íman,
pokud totiž sahá psobnost podnebí, útvaru pdy, vody, zvíeny

a kvteny. Oddíl ten by musil býti založen na obecných poukách,
jaký vliv — pímý a nepímý — má píroda na lovka a zda

v kterém pípad vlivy spoleenské byly silnjší než pírodní. V od-

dílu tom použilo by se k filosofickému spracování výsledk badání

místopisného, klimatologického, pírodozpytného atd., pokud se vzta-

hují na tyto zem

;

II. pešla by k jednotlivci eckému a ímskému jako lenu spo-

lenosti a vylíila by, jaké byly fysické a duševní vlastnosti lovka
klassického, jeho stránku rozumovou, citovou, mravní atd., jak se

vztahovaly k spolenosti;

in. jaká byla podstata rodiny klassické, jaké formy její, jaký

ád a vývoj

;

IV. jaké byly zásady organisace spoleenské a státní; jaké síly

podmiovaly složbu spolenosti starovké. Zde bychom byli poueni

o všech initelích a úkonech spolenosti a státu, tedy o ádu roz-

umovém i citovém a jeho projevech (ve vd, umní), o ádu mrav-

ním, náboženském (moc duchovní a pod.), politickém, vojenském,

hospodáském. Zde by se musilo ukázati, jak všechny tyto ády
v každém uritém stavu a dob tvoí vzájemný souhlas, vyložiti

jak každý jednotlivý projev je znakem celkového stavu. Ve vý-

vojové ásti ukazují tyto nauky, jak všechny sociální stavy jsou

výsledkem mnoha minulých píin, a jak zárove ony jsou píinou

budoucího stavu; pouují o vývoji jednotlivých initelv. Zde by,"

vedle výtžk jiných vd, tak mnohý cenný materiál, nahromadný

v tak zv. starožitnostech náboženských, soukromých, státních a vo-

jenských, musil býti uveden na obecné zásady a tmi vykládán.

Jednotlivé oddíly by musily býti probrány stejnomrn podle ceny

a dležitosti své. Tím by se zjednávalo soumrné poznávání celku,

kdežto pi nynjším zpsobu nauk filologických je vadou veliká ne-

srovnalost, takže nkteré odbory velmi obšírn se probírají, jiné

strun a nkteré stránky se zanedbávají. Pro na p. pevahu mají

nauky t. zv. literární a mluvnické.? Pro je tak skrovné zení

k jevm pírodním, technickým; pro vbec vdecké projevy jsou

v pozadí .f* (Dokonení.)



Slovanské studie.

Jana Kollára Slovanská vzájemnost.

Píše T. G. Masaryk.

(Pokraování.)

Pokud bží o toto stotožování národa s lovenstvem, upo-

zornili jsme již na obtíže tohoto pokusu; zde zajímá nás, jak tuto

svou myšlénku provádí, nebo patrn cítil, že humanita sama je

píliš neuritý a rozplývavý pojem. Cím tedy podána je záruka, že

láska k vlastnímu národu je zárove a právem láskou k celému

lovenstvu ?

KoUár lovckost u Slovan vidí zabezpeenu nebojovností.

Dejme tomu, že Slované skuten od pírody mén jsou bojovní

než Germáni a Romani (že by byli docela nebojovní, Kollár ne-

tvrdí): staí tato vlastnost vykonati ten veliký úkol, jejž Kollár

Slovanm postavil? A jak se v daných uritých pomrech netoliko

politických, ale i kulturních ta organisující síla slovanské neboj ov-

nosti jeví jako humanita? Vždy pece i bojovní Nmci — slyšeli

jsme -^ mohou pijati princip humanitní a jím se obroditi, a tudíž

nevyplývá humanita pouze z nebojovnosti. Zajisté je podivná vc,

že nebojovný Slovan od bojovného Nmce — Kollár od Herdera —
pejati mohl vypracovanou ideu humanitní.

Tu totožnost humanity a národnosti Kollár skuten jen kon-

struoval, jako mnoho jiného. Netvrdím, že by myšlénka nemla jisté

oprávnnosti, avšak v tom práv Kollár jeví svou filosofickou slabost.

Bylo totiž práv s jeho stanoviska teba, filosoficky pojednati o idei

národnostní a její oprávnnost odvodniti — avšak toho Kollár
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se nepodjal, spokojuje se tím, že národnost slovanskou prost na

roven postavil humanit, jeden národ lovenstvu celému.

Odtud ten zející rozpor mezi spisem o vzájemnosti a »Slávy

Dcerou* — rozpor mezi humanitní a národnostní ideou.

Ve spise o vzájemnosti vtší klade draz na humanitu, kdežto

v » Slávy Dcei « nepomrn více vyniká idea národnostní. Ale Kollár

nedovedl ideu humanitní a národnostní jednotn zceliti, a práv
v tomto nedostatku tkví nedostatek » Slávy Dcery* — není tu jed-

notné koncepce umlecké. Promluvíme o tomto rozporu idee KoUá-

rovy ihned ješt podrobnji.

33. O kulturním úkolu Slovanv a zejména o jejich pomru
k národm ostatním Kollár ve svých názorech také kolísá.

I Podle theorie KoUárovy každý národ má doasný kulturní úkol,

a pak odstupuje — tak odstupují románští národové, odstupují ná-

rodové germánští a na jejich místo dostupují Slované. Podle té

theorie i Slované mli by jen doasný úkol, po jisté dob také by

ustoupili národu jinému; avšak tohoto dsledku své filosofie djin

Kollár nepipouští, pomáhaje si tím, že prohlašuje humanitní princip

za poslední a definitivní kulturní typ — Slované jsou humanitní,

ludíž budou žíti do skonání svta, a s nimi všichni národové, kteí

pijmou humanitu.

Než to nás už nezajímá, nýbrž vc jiná. Ten proces degene-

raní zasluhoval pece lepšího a pelivjšího vystihování, než se mu
dostalo u KoUára — ovšem i v tom práv kolísá, nebo dlá Ger-

Imánm a Románm ten ústupek, že by se prý mohli pijetím hu-

manitního principu udržeti.

O eené degeneraci Kollár i tím nemá jednotného názoru, že neví,

má-li ji pipisovat jen duchovním nebo i fysickým píinám. Jsou mu
totiž Slované také národ »nový«, národ »erstvý«; myslí pi tom ne-

pochybn netoliko na vlastnosti duchovní, nýbrž po výtce tlové,

práv tak, jako naopak degeneraci národ germánsko-románských

pipisuje také píinám fysickým a hlavn » stáí <f. Na jednom míst

v kázáních jako podmínku pravé, pesné a trvalé vzdlanosti pímo
žádá istotu a nepomíchanost s druhými národy práv tak, jako svo-

bodu a nezávislost kulturní. *)

Kultura románsko-germánská — Kollár tvrdí ve spise o vzá-

jemnosti—je duchovní, nikoli národní jako ecko-ímská : pro tedy

Germáni a Romani upadají i fysicky ? Vysílením.'' Rozhoduje o trvání

*) Kázání II., 48.
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národ fysický nikoli duchovní princip? A nemohli by podle toho^

i Slované pes humanitu práv tak vysílením asem zaniknouti?

Nebo jestli degenerace znaí pedevším mravní úpadek — nemohh

by i Slované pes humanitní princip státi se nemravnými? Zabezpe-

uje humanita všelikou mravnost a s ní sílu fysickou?

A jestliže národové západní vymírají — jak mohou Slované

pevzíti jejich ddictví, aby se sami nepokazili ?

Jist problém degenerace národa á dokonce všech národ zá-

padních je tžký; nežádáme, aby jej KoUár byl rozešil, nebo
problém rozešit se nedá, a degenerace a dekadence je v ústech

mnohých. Avšak Kollár mohl pece míti uritjší názory, k tomu pi

nejmenším idee Rousseauovy ho mohly vésti, tím více, že s nimi

pece z Herdera a již ped tím i vlastní etbou byl obeznámen. Avšak

práv ve všech tchto tžkých úkolech KoUárova filosofie nás opouští.

A práv v tomto pípad to pociujeme tím trapnji : není pece ma-

likost odsuzovati k degeneraci adu národ, — v dob národního

boje je v takových otázkách teba diskrece a kritické opatrnosti.

34. A jak si máme pedstaviti, že Slované budou pokraovati

v kultue, když sami ješt žádné kultury nemají? ^Svornost jen a

osvta nám schází « — jsme »obi v zempise a na mapách, ale trpas-

Hci v umní a literatue, « Kollár stále bduje: jak tedy mžeme po-

kraovati, kde Romani a Germáni pestali?

K tmto a pod. otázkám Kollár odpovdi nedává, a nedává odpo-

vdi urité. Kirjevský, zabývající se stejnými problémy a v téže dob,

mnohem byl jasnjší. Kollár jedním slovem — je neslovansky ne-

/,uritý a nekonkrétní ve všem, kde mluví o slovanských vcech.

'Kollár konstruoval si Slovana in abstracto, tedy nco, co vlastn

není — nebudeme pece pro otázku slovanskou ohívati staré spory

nominalismu a reaHsmu a dohodovati se o tom, co na slovanství je

1 reálního. My Cechové máme tisíciletou historii a vývoj, také Poláci a

Rusové, zkrátka všichni — jen neznalost této historie a skutených

pomr mohla se spokojiti tak mlhavým pojmem, jaký Kollár si

utvoil.

Kirjevský úkol budoucnosti dává Slovanu ruskému, Mickiewicz

polskému, Kollár blouzní o Slovanu vbec — tísnivý pocit vlastní

malosti mu nedodal troufalosti, postaviti se na pdu vlastního

národa. Kirjevský duchovní stránku budoucí kultury vidí v pravo-

slaví a zejména v pravoslaví ruském resp. staroruském. Mickiewicz

týž úkol dává katolicismu; oba tedy nevyboují z vývoje vlastního

NAŠE DOBA I., í). 42
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národa — náš KoUár v posavadní naší historii nevidí nic positivního,

odkazuje nás a lovenstvo na humanitu, jíž sloužiti máme litera-

turou a literární vzájemností. Kdyby alespo byl oznail obsah toho

slovanského vzdlání, jehož vzájemností se chtl domoci! Slovanská

knihkupectví — výmna knih mezi spisovateli — knihovny a ostatní

prostedky, jež vzájemnosti mají sloužiti, jsou docela dobré a prak-

tické, ale pro ešení veliké otázky svtové neznamenají nic. Jak ve-

liký tu nepomr mezi koneným cílem a prostedky

!

\ Kollár žádá, aby každý vzdlaný Slovan docela dobe rozuml
[tyem hlavním jazykm slovanským a v nich etl; i tážu se: ídil

se sám Kollár tímto svým požadavkem ? Myslím, že ne. Pro ? A í-

dili a ídí se jeho pravidlem jeho nadšení stoupenci? Také ne! Jaký
•osudný rozkol mezi životním úkolem a jeho uskuteováním!

Proto nemusíme se divit, že hlasatel slovanské vzájemnosti sám ne-

poznává velikých plod ducha slovanského. Kollár do opravdy li-

tuje— (ve spise o vzájem.nosti) — nejvtších básník své doby Puškina

a Mickiewicze, že nenadchli se geniem vzájemnosti. Sám sice praví,

že básníci jsou výkvtem národa, že duchem národa jsou nejhloub

proniknuti a že proto na národ nejvíce psobí ; — na míst aby tedy

v nich ducha toho hledal, zazlívá jim, že národm svým neukazovali

pravé cesty jeho vzájemnosti. Kollár, na míst aby studoval z veli-

kých tch básník toho ducha národa, pedpisuje Puškinovi a Mickie-

wiczovi, co a jak mli básniti! Kdo jen ponkud má smysl pro sku-

teného básníka — v tomto požadavku Kollárov všecku slabost

jeho idee postehne.

V Puškinovi a Mickiewiczovi projevila se taková síla národní a

tudíž i podle Kollára slovanská — Puškin i Mickiewicz proto, že

svtu mli co íci, i na nás Slovany mocn psobili a slovanskou

myšlénku tím práv sesílili. O tom ani nechceme mluviti, že oba

tito básníci i o pomru národ slovanských myslili a citm svým

výraz dali, jímž i Kollár mohl býti spokojen. Zejména Mickiewicz

procítil strašný pomr Polákv a Rusv, city své ztlesnil v gran-

diosních výtvorech básnických —.Kollár za to dává jej do Slovan-

ského pekla, do nebe pouštje našeho Poláka a — Rettigovu.

35. To neznání a nepochopování skutenosti a plnosti života

jeví se u Kollára velmi charakteristicky v tom, že v historických

upomínkách svých prodlívá tak jednostrann v nejstarších, tedy eo

ipso nejmén známých dobách národ slovanských. Zejména rád

i
truchlí na mrtvými Slovany polabskými, ale necítí tak s žijícími;

vidí poád bývalé Slovany v Durinsku, v Meklenburku, dokonce
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H ve staré Itálii, ale nehledá jich tak v pítomném Polsku, Rusku

Srbsku, Hrvatsku. Kdo z nás dovedl by se nadchnouti dkazy
»Staroitalie«,_že latina je pvodn jedno ze staroslovanských náeí,

jen nco vlivem etiny zmnné? Kdo mže se nadchnouti archaeo-

logickými konstrukcemi rzných tch slovanských prý bohv a bžk,
bohy a bytostí?

Nemysliž nikdo, že námitka tato vyplývá pouze z nálady, jako

bychom ekli, asové, že teprve dnes na vc díváme se tak — nikoli.

Tato zvláštní sentimentálnost i na dobu Kollárovu je již nevasná.

Havlíek dobe to vycítil, když se práv tomuto archaelogickému

blouznní posmíval, napsav proti KoUárovi:*) »Mn alespo jest nyní

jeden živý a iperný slovanský hošík, z kterého nco mže být, mi-

lejší, než všechny staroslovanské bžky, co se jich kde vykopalo a

vykopá, uhlo a ješt ulije.

«

Pesvdíme se v historickém rozboru idee Kollárovy, že Ha-

vlíek tmito slovy postihl slabou stránku netoliko Kollára, ale na-

šeho národního programu vbec. Ze práv Kollárovi velebený racio-

nalism nepekonal této sentimentálnosti, je jen další dkaz jeho zvláštní

osobnosti.

Tuto svou slabou stránku Kollár v hloubi duše své sám musil

pociovat. Alespo na cest do Horní Itálie, když se byl vymanil

na as od svých knih, napsal:

» Nenávidím ustaviné umývání se v zaprášených knihovnách,

jako i pouhou uenost a spekulativnost, kde jako v nmecké filo-

sofii, jedna nová soustava ustavin druhou nahání a s trnu svrhuje,

a žádná se naposledy nezakoeuje, aby mohla kvt a ovoce pi-

nášeti.* **)

Kollár tu dosti správn posoudil vlastní svou knižnost, mám-li

tak nazvati jeho osudnou odvrácenost od pítomného života.

30. DostaUjsme se takto krok za krokem k nejslabší stránce Kol-

lárov. Upozornil jsem již, že Kollár pece jen pomýšlel na jednotný

spisovný jazyk, akoli hlásá jen literární vzájemnost ; avšak za touto

nerozhodností skrývá se nerozhodnost mnohem vážnjší a obsaž-

njší: Kollár sám vzájemnost ist literární mní místy v panslavism,

a sice v panslavism národní a dokonce i politický. Mezi spisem

o vzájemnosti a kázáními se strany jedné a » Slávy Dcerou « a n-
kterými básnmi na stran druhé je v tom práv veliký rozpor.

*) Slovan 1850, str. 1406.

**) Cestopis, obsahující cestu do Horní Itálie atd. Peš 1843 str. 33

42*
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A podivno — v » Slávy Dcei « samé týž odpor: základní myšlénka,

a bez mála by se musilo íci vtšina jednotlivých myšlének, založena

je na pouhé vzájemnosti literární, tu i tam však ozývá se idea vše-

slovanská ve svém obsahu národním a politickém. Spis (nmecký)
o vzájemnosti, jak už eeno, provádí ideu humanity, »Slávy Dcera«

(eská) hlásá sice také humanitu, ale z humanity té siln proniká

idea národnostní. Jist práv touto ideou » Slávy Dcera '< u nás pso-
bila mnohem více, než ideou humanitní.

Tento rozdíl mezi spisem o vzájemnosti a » Slávy Dcerou « resp.

mezi Kollárovou vdeckou theorií a básnickým provedením nej-

zejmji ukazuje známá znlka:

Jestli Slávy rumy ješt vstanou

rukou vaší, píští potomci,

vte zkušenému vdomci,
jehož ústa tu k vám radu vanou:

Zite obec jedním jménem zvanou,

pevnou, a ji cizí holomci,

svornou, a ji vlastní lakomci

nezbourají novou zase ranou.

Oudy mnohé, hlavu jednu mjte,

vyrostlou však z tla vašeho,

erné s bílým nikdy nemíchejte.

To nás cestou posud vedlo kivou,

vy se chrate bludu našeho

a vlast stvote istou, trvanlivou.

SI. Dc. II., 5G.

Tento rozdíl bije do oí. Avšak není tímto a podobnými hlasy

již všechen rozdíl mezi Kollárem filosofem djin a Kollárem básní-

kem vyerpán. Hlavní a osnovní nejednotnost Kollárova tkví v na-

zírání na celou národní taktiku, smím-Ii tak strun oznaiti soubor

všech prostedkíl, jimiž slovanská idea, po pípad panslavism, se má
uskuteniti.

I
Ve spise o vzájemnosti a v kázáních rozhodn a dsledn hlásá,

!že jen osvtovou prací mírnou a klidnou domžeme se svýoh ideál

všeslovanských, všelidských; ve -> Slávy Dcei « týž názor ovládá

celou báse, avšak jsou práv místa, v nichž nezíká se prostedk

docela opaných. Ve » Vlastenci « hromuje pro taktiku »in« ; nebo

»nic e neprospje prázdná. Národu jen zmužilé srdce pomže a
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in«. A práv v tom nejvtší je rozpor: jednou dokonce: »Chlad-

ným nechala mne zmužilost« (SI. Dc. I., 3.) a Sláva nechce míti.. .

Scaevol, Sandu, Ravaillak« — ale po druhé zase: »Zidte obec,

jedním jménem zvanou . . . Oudy mnohé, hlavu jednu mjte vyrostlou

však z tla vašeho« a dokonce: >Skutkem udatný Telí sebe sám, syna

svého i vlast svou zvnil, jímž svobody, trýzníce potra, nabyl « . . .

»Nestíete mi tše tu písní mravohromci: poslušnost! Ej co to.^ jen

mrzký pláš zženštilosti vaší<; ... »Zebrati? Ha pronikej studený mi

pot tla kosti; lid-li je Vám, ili vy, knížata, lidu dánar« ...

Tu pece již nemže býti pochybností žádných, že Kollár je

nejednotný ve svém názoru, a že nejednotnost týká se samého zá-

kladu: knihou nebo meem, vzájemností literární nebo bojem a ná-

silím ^

V ;> Slávy Dcei « Kollár do znané míry pednost dává druhé

alternativ; jeví se arci bojovnost více ve zvláštní, ekl bych pas-

sivní form. Kollár v »Slávy Dcei« humanitní ideu svým srdcem

nevždycky dobe rozešil. Pro cit mj je v této básni více nená-

visti národní, než i Herderovská humanitní idea pipouští, o tom ani

nemluvíc, že neláska ta astji projevuje se umlecky nepkn a

malichern. *)

37. Jak vyložiti toto kolísání a váhání Kollárovo? A docela

urit eeno: je chyba pouze ve filosofii anebo i v charakteru.^

Ve filosofii je chyba patrná. Ukazoval jsem na hlavní nedo-

statky KoUárovy filosofie djin. Kolísá v mnohých kusech a je ne-

uritý, i kde se jedná o názory isté theoretické; proto není se tak

diviti, že kolísá i tam, kde vysloviti se má o celé taktice národní.

Není pece malikostí, pronésti soud a odsouzení o charakteru

lovka
;

je tudíž naší povinností vyšetiti záhadnou vc co nejpe-

livji. Pokud se tu státi mže a musí, ukazuji práv k té zvláštní

nerozhodnosti KoUárov, jež v jeho myšlénkách se jeví a která

charakteru se dotýká jen potud, pokud prozrazuje jistou slabost

celého lovka.

Tato zvláštnost Kollárova velmi reliéfn jeví se v » Slávy Dcei

«

práv tím, že vedle sebe staví obojí názor. Ze » Slávy Dcery « práv
tato neuritost bije do oí a dokazuje pede vším, že Kollár i jako

'-•'j Leander ech ve Sborníku Jan Kollár p. 113 estn vyznává: »V Kol-

lárovi skuten vzkypla nenávis proti tm, jež ml za niitele a nepátely

národního života, vzkypla tou elementární silou, jako se pud sebezachování

oživí v dobách nebezpeí u sebe vzdlanjšího lovka. Nutno to vyznati : iiáse
Kollárova nenávidí Nmc, Germán.«
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I
básník byl mnohem slabší, než-li mnohým se zdá. Ovšem Kollár

» Slávy Dceru« léta po letech doploval, abych neužil silnjšího vý-

razu Hurbanova; avšak tím nejednotnost hlavní a vdí idee nedá

se ospravedlnit, jak píkladové všech literatur dosvdují.

Do jisté míry tedy kolísání mezi vzájemností humanitní a pan-

slavismem hlavn národnostním dá se vyložit nejednotností myšlének

a celé myšlenkové soustavy. Když básníkovi nevadila nejednotnost

celkové koncepce v » Slávy Dcei «, není se tolik diviti, že kolísá

skuten i národnostn i politicky.

Ješt jiná okolnost zasluhuje povšimnutí.

Básn, v nichž Kollár horuje pro panslavism, psány jsou brzy

po návratu z Nmecka. Do znané míry jeví se práv v tchto básních

.vliv nmeckých básníkíi a nmeckého národního hnutí vbec ; Kollár

vlivm cizím, jak jsme vidli a ješt uvidíme, velmi byl pístupný,

poddal se i tu vlivm asovým.*) Proti tomu nemluví fakt, že

Kollár nebyl lovk energického citu, jenž nedal se citem a vášní

ovládnouti; i básník chladný a reflexivní mocným cizím vzorm mohl

se poddati. **)

Zbývá tedy otázka, do které míry Kollár by byl skrýval své

vlastní slovanské, politické pesvdení.

*) Na tento vliv práv vhod dr, Jakubec upozoruje v Rozhledech . <J.

a následující.

"='") Mn tu po básníkovi Kollárovi mnoho není. ale musím se vci do-

tknouti, pokud dotená záhada se má objasniti. Pro Kollára bylo by nejvýhod-

njš', kdyby byl takový, jak jej nedávno líil mistr Vrchlický ve své aka-

demické ei (Lumír 181)3, 6.) Stanoviv dva druhy poesie, jednu plnou klidu

a olympické jasnosti, poesii všech dob, nepatící výlun žádné zemi, a poesii

opanou, vášnivjší, mající své koeny v otin. Vrchlický Kollára klade do

druhé (subjektivní), elakovského do prvé (objektivní) tídy básník. Vím také,

že již elakovský prohlásil Kollára za subjektivního básníka. Úsudek Vrchli-

ckého mne piml, básn Kollárovy optn a pozorn prosledovati, práv z toho

dvodu, abych si nejednotnost Kollárovy idee psychologicky lépe dovedl vylo-

I žiti. Nemohu se k úsudku Vrchlického pipojiti. Jestliže by Kollár jako básnik

I
byl tím »živelním« pímo »démonickým« a »improvisujícím« básníkem, jakým

Vrchlický jej líí, i jeho sociologické práce byly by pirozen docela jiné, asi

podobné, jaké byly Mickiewiczovy, jejž Vrchlický taktéž klade vedle Kollára.

Kollárova »Slávy Dcera* odpovídá charakteru vdeckých spis Kollárových a

zejména »Pamtím«, jasn charakterisujícím celého Kollára. Nenalézám v »SIávy

Dcei« ani v ostatních básních stopy demonismu a jsem jist, že podrobnjší

rozbor a srovnání Kollárových jednotlivých znlek se souasnou poesií n-
meckou dokáže, že Kollár i jako básník tvoil s tou zvláštní rozvahou a pílí,

jakou cizích živl užil ve »Vzájemnosti«.
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Výtky charakterové slabosti dostalo se Kollárovi od Havlíka,

a piznávám se, že mn výtka ta mnoho váží.

Zmínil jsem se práv o úsudku Havlíkov proti KoUárovým

staroslovanským bžkm.

KoUár totiž dal zprávu o sve cest po Meklenbursku (1850 ko-

nané) v Reichszeitungu ; Havlíek vytkl mu nkteré pílišnosti a fanta-

stické výklady slovanských boh.«*j

Kollár na to podráždn odpovdl ve »Víd. Denníku «. Ha-

vlíek na to duplikuje v »Slovanu«, vytýká Kollárovi. že uveejnil

zprávu svou v Reichszeitungu a Vid. Denníku »s jistou tendencí* ;«

ukazuje zárove, že v posledních znlkách Slávy Dcery— (hromady

nos!) — nešetil vkusu a vyslovuje se uvedenými již slovy proti

archaeologickým podivnstkám KoUárovým. **)

Za nedlouho pišel do Havlíkova listu ze Slovenska dopis

proti Kollárovi. V r. 1848 v Kossuth Hirlap prý podal »Osvd-

j ení« proti slovenskému povstání, jednaje takto nemužn a zapíraje

' svou Slávy Dceru. »0d asu Svatopluka a jeho zrádného skutku nad

Rastislavem, strýcem svým spáchaného, nebylo tuším jemu podob-

ného až na zapení vci slovanské Kollárem.*

Havlíek sám v doslovu redakním o Kollárovi íká, že vida

velikou moc ministerstva, uznal — jako jiní mnozí — za »prospšné

a užitené (pro sebe) pipojiti se k nmu a obarviti zmnu korouhve

své tím, jako bychom my ostatní, kteí jsme dslední a svým pe-

dešlým zásadám vrni zstali, njací pepjatci a nesmyslní zuivci

byli, a oni jen šli tou pravou prostední cestou. « ***)

Pokud bží o to prohlášení, tedy je u Havlíka omyl
;
požádal

jsem známé, aby mi je v Kossuth Hirlap vyhledali, ale není ho

prý tam. Pan dr. Jakubec vc vyšetoval a sdluje mi tolik.

Kollár dal prohlášení, ne v » Kossuth Hirlap «, nýbrž y »Pester

Zeitungu* 29. záí 1848. Osvdení jeho zní:

Podepsaný z více dvodv, obzvlášt z lásky k vlasti cítí

se povinovaný, prohlásiti veejn, že vbec nemá pražádné úasti

v politických pletkách a obzvlášt nyní v pobuování Slovák

'') Slovan 1850 záí p, 1014.

*-) Slovan 1850 p. 1405.

'**) Slovan 1850 str. 1485.
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V horních župách; ba že z nejvniternjšího pesvdení tento

odboj pokládá za nezákonný a špatný a že již od nkoUka let,

spojen s veledstojným pánem superintendentem Szeberényim,

proti zaslepeným pvodcm slovem a písmem bojoval a lid

varoval ped scestím, na nž jej chtli uvésti.*)

Možná, že Havlíek soudil ponkud píke, ale chování KoUá-
rovo cele ospravedlnit se nedá, to vidím ze spis Kollárových samých.

Mne práv ty spisy samy zarážely, i pátral jsem, pokud toho byla

teba, i po jmých zprávách a nalezl jsem, co práv jsem pedložil.

Je to pro posouzení doby tak zv. znovuzrození dležité. Naše znovu-

zrození musí se práv posuzovati také po stránce mravní, nebylo

dílem pouze rozumu ale i charakteru.

Kollár docela právem a v souhlase se svými zásadami zatracoval

povstání; avšak — a v tom práv jádro vci tkví — Kollár nkdy
i sám hlásal, co r. 1848 zatracoval a pro nevyslovil se stejn roz-

I

hodn a veejn proti povstání maarskému?**) A které povstání

bylo zákonnjší.''

Podle všeho osvdení toto od Kollára bylo vynuceno — jak

a kým jsem nestopoval, jako že vbec podrobnjší vylíení Kollá-

rova charakteru nespadá do rámce této práce. Dotýkám se vci jen

pokud Kollárovy spisy samy k tomu nutí a pokud pochopiti chceme

Kollárovo postavení v národním hnutí obrozovacím.

*) Originál se te:

Der Unterfertigte sieht sich aus mehreren Gríinden vorziiglich aus Liebe

zum Vaterlande veranlasst, oífentlich zu erklaren, dass er wie schon

iiberhaupt an politischen Umtrieben, so auch insbesondere jetzt an den

Aufwiegelungen der Slovvaken in den oberen Gespannschaften gar keinen

Antheil hábe; ja diesen Aufruhr seiner innigsten Oberzeugung nach fiir

ungesetzHch und verwerflich halte; und dass er schon seit einigen Jahren

gegen dle verblendeten Urheber derselben in Vereinigung mit dem Huch-

wiirdigen Herrn Superintendenten Szeberényi mit Wort und Schrift ge-

kámpft und das Volk vor den Abwegen gevvarnt hábe, auf welche sie

es fuhren woUten.
^^,,^^^^^^ j^^j^,^^ ^^^ Prediger.

**) Ve zmínném sborníku Kollárova chování roku 18J8 také vzpomenuto.

teme (p. 46), že také vyvezl hlíny na náspy, jež Pešané proti císaským

vojskm strojili, aby upokojil rozeštvaný lid; to prý »mu mnozí rodáci snad za

jedinou slabost v život vytýkali* Aby se vyhnul nepíjemnostem, pipjal si

prý také revoluní kokardu maarskou, jaká se tenkrát nosila, (p. 59.)
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III.

Vznik a rozvoj KoUárovy slovanské ide.

A. Vrjnjeninost slovanská.

38. Posoudili jsme Kollárovu ideu samu o sob, ist vcn

;

nyní nastává nám úkol, postihnouti ji ve spojení s dobou Kollárovou,

tudíž pedevším jako projev a další píinu našeho t. zv. obrození.

Za tím úelem vystopujeme naped vlivy na Kollára vdecké,

hlavn ovšem nmecké; odsud pirozen vedeni budeme k velikým

vlivm asovým, jak totiž v Kollárovi vyslovilo se národní hnutí

eské a slovanské.

Pro tento úkol máme od Kollára samého »Paméti z mladších

_let života « ; z poslední doby jsou nkteré pkné píspvky, z nichž

tená o mnohých podrobnostech mže se pouit. *) Já zde socio-

logicky probírám pouze vznik a rozvoj Kollárovy idee slovanské. —
Kollár sám vykládá vznik vzájemnostní idee ve spise o vzá-

jemnosti takto:

Slované — teme — se spoítali, poznaU svou íselnou velikost

i zatoužili býti národem velikým, k emuž práv vzájemnost je nutná.

Obzvlášt pak Slováci v Karpatech stali se prvými hlasateli vzá-

jemnosti : nemajíce své literatury tém žádné, prosteli ruce, aby

^objali své bratry slovanské. Slovenina mluvnicky i zempisn je sted

slovanský: Tatry jsou a zstanou kolébkou všech Slovan. Po Slo-

\ácích a Ceších sávali se slovanskými Rusové, PIrvati, Poláci.

Srbové.

Zejména pak Kollár uvádí jakožto svého hlavního pedchdce
Safaíka; v jeho djinách slovanských literatur Slované prý poprvé

se uvidli jako ve velikém zrcadle a našli se ped celou Evropou
jakožto jeden národ. Vedle Safaíka — slyšíme dále — Dobrovský

razil vzájemnosti cestu, po Dobrovském Kopitar.

') Jmenuji tu obzvlášt uvedený již Sborník (tuším, že jsem ješt neudal

plného titulu: Jan Kollár 1793 — 18.52. Sborník stati o život, psobení a lite-

rární innosti pvce »Slávy Dcery« na oslavu jeho stoletých narozenin redakcí

Frant. Pastrnka vydaly eský akad. spolek ve Vídni a Slovenský akad. spolek

»Tatrant vo Viedni, ve Vídni 1893), dále práce dr. Jakubce (J.-
Kollár v Jen,

Osvta 1893, p. 575 násl., citované lánky v Rozhledech a referát: Jak jsme osla-

vili Kollárovo stoleté jubileum v Naší Uob 18Jo p. 121), rzné stat ve »Slov.

Pohradech*' 1893 a konen spisek Louis Legera: Jean KoIlar et la poesie

panslaviste au XIX. sicle, 1888.



666

39. Pokud Kollárova slovanská idea je vdecká a filosofická, pi-

rozeným zpsobem podle tehdejších našich kulturních pomr hle-

dati musíme* ve vd a filosofii nmecké k ní pípravu a do znané
míry i pramen. Všecko školské vychování tehdejšího obanstva

bylo nmecké. Avšak podivným ízením toto' vychování nmecké
sloužiti musilo za prostedek dalšího vychování eského a slovan-

ského, Kollár sám nám vysvtluje, pro o vzájemnosti slovanské píše

nmecky.
Kollár ve svých » Pamtech* podrobn líí nám své vzdlání

školské a literární, ukazuje takto sám nejvýmluvnji, jakou dle-
žitost mu pro svj další život pipisoval. Pro nás ovšem hlavní má
zájem, jak se vdecky a filosoficky vzdlával a pipravoval na uni-

versit Jenské. Byl tenkráte už starší než obyejní studenti — mi-

nulo pišedšímu do. Jeny na podzim r. 1(S17 už 24 let — i vnoval

se studiím s velikou pílí a opravdovostí. Z nmecké literatury zá-

sobil se vdeckým nástrojem pro své další dílo životní.

Ve svých Pamtech sám nám udává, jak zejména povinován je

filosofm Okenovi a Friesovi, theologm Gablerovi a Harmsovi a

konen historikovi Ludenovi. Jejich návodem a z jejich vdní zbu-

doval si Kollár filosofické a sociologické základy, na nichž sestrojil

budovu slovanské vzájemnosti. Svou filosofii djin, své ideály huma-

nitní a konen i své názory národnostní Kollár zformoval si na

íuniversit Jenské. Srovnávaje s bohatostí nmecké literatury neut-

šený stav slovenské a eské osvty, dospl ku pesvdení o veliké

poteb literární práce, nmecká vda poskytovala mu svými filoso-

fickými ideami žádoucí prostedek a zárove dávaly tehdejší n-
mecké pomry mocný píklad.

Podívejme se tudíž na ten píklad.

40. Jena se svou universitou byla tehdejšímu Nmecku pdou klas-

sickou. Universita netoliko že podléhala nedávno správ a vlivu

Gotheho, v Jen Schiller pednášel, v Jen psobili mužové jako Fichte,

Schelling, Oken a j.; v Jen vyšel prvý nmecký literární asopis,

nadaleko Jeny bylo nedávné literární Eldorado nmecké — sídlo

Gotheovo, s nímž Kollár taktéž se setkal — zkrátka J.ena se svými

tradicemi, svými uiteli a celým životem universitním vnímavému

duchu KoUárovu pirozen poskytovala vzácnou a záživnou stravu.

» Mrtvina Prešpurská, co mumie v pamti mé ležící, teprv zde

dostávší život, zaala hýbati se a dýchati « — tmi slovy Kollár sám

opsal své literární a vdecké obrození na pd jenské. *)

*) Pamti, 240.
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Jenští profesoi ustálili Kollárovi filosofii djin, vyjasnili mu
ideál humanitní a vbec uvedli jej do panujícího tehdy smru my-

šlenkového; jenenští uitelé pivedli Kollára k Herderovi.

O Okenov pírodní filosofii Kollár nám praví, jak se mu líbil

výklad vzniku slunení soustavy a lovka. Okenv pantheistický

názor a zejména jeho evoluní názory ozývají se v Kollárových ná-

zorech o sociálním vývoji lovenstva; vlivy Okenovy práv v tom

docela dobe se hodily ke vlivu Herderovy filosofie djin, uznávající

v plné míe psobení pírody na lovka. *)

Ješt znanjší byl yliv filosofie Friesovy; vliv tento byl širší,

od Friesa Kollár erpal pouení v otázkách filosofických všech.

Friesv názor vidíme v oceování rozumové innosti, jak lovk
a národ každý pijíti má ku pochopení svého povolání, jak povznésti

se má k vyššímu sebevdomí. Také Fries stupuje spoleenský život

národní k žití lovenstva. Fries v popedí staví literaturu jakožto

orgán rozumu, jemuž slouží jazyk a vymování myšlének, samé to

názory, jež u Kollára se ozývají. Friesem Kollár upozornn byl mezi

jiným na veliký úkol Anglie, z Friesa, ovšem svou cestou, Kollár

v anglické pevaze kulturní vidl úpadek, jejž Fries — (z jiných d-
vod) — pokládá za množný. V Kollárových názorech se zraí Frie-

sova kritika souasných mrav — specieln i nmeckých — a ko-

nen Fries Kollára vedl i k idei vzájemnosti. Idea ta Friesovi je

základní ; Fries totiž pojímá právo jakožto kategorii rozumového

vzájemného psobení a vidí v právu nejvyšší zákon rozumné pospo-

litosti, — Kollár pozmnil ideu potud, že vzájemnost slouží hu-

manit.

Z pednášek a spis Friesových Kollár pouoval se o ostatních

(nmeckých) filosofech; jist na p. podle Friesa soudí o Heglovi a

Schellingovi.

Fries Kollára svou filosofií vedl k aesthetickému nazírání na svt

a život národní. Aesthetické nazírání u Friesa má místo pední a je

jedno z osnových jeho a zvláštních uení. Tak Kollár i Friesem od-

kazován byl ku krásné literatue. **)

*
I Na p. Vývody (§ 3) o míst národa v celku svtovém jsou cele ve smyslu

filosofie Okenovy a Herderovy.

**) Podrobnjší srovnání ukázalo by i v jednotlivých myšlénkách shodu

Kollára s Friesem, vlastn závislost Kollárovu na Friesovi; srv. od Friesa:

Handbuch der prakt. Philosophie 1818: Philosophische Rechtslehre 180U; Politik

oder philos. Staatslehre led. Apelti 1848. Dobrý výklad Friesových filosofických

a sociologických uení u Hii>iepiin;i, IIcTOpÍH ho.iiitiim yieiii IV., 31(1 násl.
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Konen jeví se Friesuv vliv na Kollára v tom nepolitickém

pojímání spoleenského vývoje. Kdežto Luden, onmž hned promlu-

víme, kladl váhu na státní útvar spolenosti, Fries více si váží mravní

a rozumové pisobnosti jednotlivce a spolenosti, již jako vzájemnost

jednotlivc si pedstavuje. Tento zvláštní a smírný smr své filosofie

Fries má od svého vychování v církvi bratrské, — jak podivnou oklikou

tu názory pedk psobily na naše sesílení v dob nové ! Ani v hi-

storii žádná síla na zmar nepichází.

A k témuž starému eskému prameni ukazuje konen i vliv

theologa .Harmsa. Harms totiž uchýlil se od racionalismu tehdy bž-
ného k Schleiermacherovi a jeho theologii citové; Schleiermacher

však smr svého myšlení také erpal z vychování a podání bratr-

ského, a tak podivným zpsobem na našeho Kollára eské Bratrství

j psobilo takto zdvojenou silou, Friesem a Schleiermacherem. Kol-

lárova nepolitickost zjevuje se nám takto v zajímavém osvtlení hi-

storickém. A nemysliž nikdo, že takovéto vlivy jsou nepatrné —
jsou stejn mocné, mocnjší, než jednotlivé idee: dležitjší je lo-

vku myslícímu smr myšlének, nežli myšlénky.

Vliv Harmsv byl na Kollára také tím rozhodný, že práv Wart-

burská slavnost byla i pro Harmsa východištm živé literární in-

nosti, kterážto slavnost mysli mládeže siln zaujala. Harms totiž

vydal ke slavnosti zvláštní spis, v nmž význam Lutherv a refor-

mace obzvlášt také proti racionalism.u osvtloval— proti a pro Harmsa

vyšlo za nedlouho nejmén 200 spisv, i je tudíž patrno, jak moc-

ným vlivm KoUár svým píchodem v Jenu se podrobil. Zde práv,

jak vyznává, teprve poznal, »co jest opravdový protcstantism« — a

toto svtlo bohoslovecké roznítil mu Gabler, theolog smru raciona-

listického a rozhodn svobodomyslného.

Ze však Harms nebyl s to, vyhladiti v Kollárovi všecek racio-

nalism, nemusím výslovn opakovati. KoUár sám o sob neíká, že

racionalismu se vzdal vipln, praví jen, že se vlivem Harmsovým

v theologii dostal mezi supranaturalism a racionalism. Kollár byl

a zstal racionalistou.

K tmto vlivm po výtce filosofickým pistupuje historikem Lu-

denem psobení ideí historických a národnostních. Historik Luden

na Kollára ml vliv také svou methodou a zpsobem historické práce

vbec; svými historickými výklady o starých Nmcích a Slovanech,

zejména také výkladem starých kroniká referujících o Slovanech,

piml Kollára vnovati historii Slovan, obzvlášt na Nmecké pd
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bydlivších, pozornost tím vtší. V »Pamtech* teme, jak pednášky
ty KoUára nutkaly k odporu.

Ale Luden Kollárovi rozsvcoval i svtlo politické a národ-

nostní, — ne darmo pozdji v »Slávy Dcei* dal jej do pekel.

Pednášky Ludenovy tak se líbily, že posluchai, jak Kollár

vypravuje, na ebících z vní a z oken poslouchali, nemajíce v síni

místa. Luden byl velmi horlivý vlastenec, v pednáškách svých mluvil

proti cizovlád Napoleonov — za volné slovo své byl i pronásle-

dován. Z djin všeobecných a nmeckých dovozoval pro Nmce
potebu jednoty a pevného smýšlení národního. Historie byla mu
výmluvným prostedkem podncovati ve svých žácích lásku k vlasti

a pracovati pro politickou jednotu Nmc. *)

V djinách všeobecných a nmeckého národa Luden hlásal ne-

jednu myšlénku, již pozdji nalézáme u KoUára; zejména nalézáme

u Ludena KoUárovy idee o historickém vývoji lovenstva a o po-

mru lovenstva k jednotlivým národm.
» Život lovenstva,* — teme na p. u »Ludena — »není nic

jiného než vývoj rozumu v lidech — kultura. « **) Na tomto vývoji

celku máme podíl tím, že jedenkaždý pináležíme uritému národu;

národ je formou lovenstva. V každém národ lovenstvo se

vyjaduje, kdo jasn postihl národnost, poznal lovenstvo ve všech

tch, kdo k národu tomu náležejí a v sum národností je lov-
enstvo. ***) Jako jednotlivci následují jednotlivce, národové ná-

sledují národy. Ne všichni pozdjší národové pejímají osvty ná-

rod dívjších, ale vždycky jen jeden národ je nositelem osvty;

alespo zatím, jak se chod djin jeví, — možná, že v budoucnosti za-

vilost historická lépe se vystihne, f)

Tato shoda ideí Kollárovych s Ludenovými je dojista velmi

tsná — Kollár nkdy užívá dokonce stejných výraz, jako na p. že

národ je formou lovenstva. Tato shoda názor neznamená však,

že Kollár erpal své hlavní idee jen pímo z Ludena; Luden ve

svých sociologických pojmech závislý byl na Herderovi, a takovým

zpsobem Luden KoUára pipravil na stadium Plerdera, na nmž, jak

uslyšíme, Kollár nejvíce je závislý, ýý)

*) Srv. Cber das Studium der vaterlándischen Geschichte. Vier Vorlesun-

gen aus dem Jahre 1808. Poprvé 1809, pak 1810 a ješt 1828 vydáno.

**) Allgemeine Geschichte 1817 I., p. 15.

***) ibid. p. 18.

I) ibid p. ISJ.

''; Luden sám vydal r. 18^11 Herderovy »Idee«.
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41. Studia na universit jenské a tehdejší profesorstvo pivedly

Kollára do toho Uterárního hnutí, které se práv i zempisn pojí

k Jen a Výmaru. V dob Koliárov již Berh'n a jiná severnjší msta
byla centry novjšího hnutí filosofického; Jena byla v té píin po-

nkud konservativnjší, mohlo by se íci, obzvlášt pak Kollár jako

bohoslov a kandidát kazatelský, smrem více konservativnjším byl

veden. Tak si vyložiti, že Kollár ve filosofii utkvl na Herderovi

a jeho smru více literárním než filosofickém.

í Od Herdera Kollár nejvíce pejal. Od Herdera Kollár má pede-

Jvším pojem filosofie djin; od Herdera má však i vtší ást obsahu

jtéto filosofie. Od Herdera má ideál humanity — Herder je mu pímo

I
»knz lovnosti« (SI. Dc. II. G4.) Od Herdera nauil se ceniti vzd-

|lání jakožto zvláštní, kulturní sílu sloužící k uskutenní humanity

v toku djin; vzdlání— to opt má od Herdera — zakládá se na

Jrozumné innosti. Od Herdera nauil se vážiti jazyka jakožto ná-

istroje rozumového vývoje. S Herderem souhlasí v oceování jazyku

klasických. Od Herdera nejlépe uil se pohlížeti na život ná/odv a na

vývoj celého lovenstva s hlediska krásné literatury. Od Herdera

dokonce má své názory o svtovém povolání Slovanv.

Kollárova filosofie djin a obzvlášt Slovanstva, jak vyložena je

ve spise o vzájemnosti, je pímým a docela zetelným ohlasem, ba

vlastn rozvíjením Ilerderových ideí, jak zejména vyloženy jsou

v »Ideích k filosofii djin lovenstva. « Shoda je netoliko v celko-

vém smru a obsahu, nýbrž i v podrobnostech'; je pímo povinností

naší literární historie tuto zvláštní závislost Kollára na Herderovi

ukázat do podrobná. Upozornil jsem na hlavní vci, podávaje tu jen

ješt, emu Herder uil o Slovanech a jejich pomru k Nmcm. *)

*) Herderovy »Ideen zu Philosophie der Menschheit« poaly vycházet

1784; tvrtá ást jednající o Slovanech (XVI. kniha 4, kap.), vyšla 1791. —
Kollár ve spise o vzájemnosti pedpokládá znalost tohoto hlavního díla Herde-

rova — neudává titulu, a jednou (v §.15.) ást z nho cituje; dovolává se však

Herdera astji. Jak i v podrobnostech, když Herdera výslovn se nedovolává,

na nm je závislý, toho uvedu tento píklad. O pojmu a názvu humanity Kollár

praví: »Der Mensch hat kein edleres Wort fiir seine Bestimmung, als er selbst

ist, nemlich Ilumanitdt, weil er ein Ebenbild Gottes ist, der Liebe und Sanft-

muth ist. Herder (IV. kn. 6. kap.) »Der Mensch hat kein edleres Wort fiir seine

Bestimmung, als er selbst ist, in dem das Bild des Schopfers unserer Erde, wie

es hier sichtbar vverden konnte, abgedruckt ist.« — O Herderovi mimo djiny

literatury a filosofie viz: Haym, Herder nach seinem Leben und seinen Werken
1877—85, 3 sv.; Joret, Herder et la renaissance littéraire en Allemagne 1875.

Vydání Herderových spis Suphanovo nebo Diintzerovo.
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Proti bojovným Nmcm iJerder staví mírumilovné Slovany.

Klidn, bez hluku — Herder píše — obsadili Slované své zem jako

kolonisté, pastýi a zemdlci; milovali orbu, mli znaný domácí

prmysl a všude s výtžky své pilné práce vedli obchod. Oddávali

se hornictví, obrábli kovy, dlali sl a plátno, vaili medovinu,

sázeli ovocné stromy a vedli po svém život šastný a hudební. Byli

dobroinní, až marnotratn pohostinští, milovali svobodu, ale byli

poddajní a poslušní, ]up a plen se jim protivil. To vše neodvrátilo od

nich porobu, naopak vedlo to k ní. Nebo protože se nikdy ne-

domáhal) panství svtového nemajíce žádných bojovných knížat d-
diných a platíce radji da, jen když v pokoji mohli pebývati ve

své zemi, více národ, nejvíce nmeckého kmene, na nich tžce se

prohešilo.

Od Karla Velikého poínajíc Nmci potlaovali Slovany; re-

kovným Frankm, Herder pokrauje, bylo ovšem pohodlné, zotroiti

si pilný, zemdlný národ, na míst aby sami práci a umním se

nauili. Co Frankové zapoali, dokonávali Sašové, Dánové a j. Herder

se proto nediví, že Slované pod jhem svých » kesanských pán
a lupi « svou pvodní mkkost zmnili v úlisnou chytrost a otrockou

ukrutnost; pes to všude, zejména kde mají nco svobody, pvodní
charakter slovanský je znatelný. Nešastnými stali se tedy Slované

tím, že pro svou lásku ke klidu a domácnosti nedovedli si dáti

trvalé zízení vojenské, akoli, když byli donuceni, vyznamenávali se

udatností a ohnivým odporem; nešastni byli dále, že sousedili

z jedné strany s Nmci, jichž hlavní charakter se jevil v bojovnosti

a panovanosti a tudíž i v nechuti ku práci, a s druhé s nájezdnými

Tatary a Mongoly. Avšak — Herder doufá — asové se mní,
v Evrop zákonodárství a politika poád více na míst bojovného

ducha spravovati se bude tichou prací a klidným obcováním národv,

a proto i Slované, obývající vtšinou nejkrásnjší ásti Evropy, pro-

budí se ze svého dlouhého, líného spánku, zprostí se svých okovv,

aby konen využitkovati mohli podle své vrozené píle a pracovi-

tosti své krásné koniny od Jaderského moe až ke Karpatm, od

Donu až k Muldé . . .

To obsah uení Herderova o Slovanech, uení, jež posud v naší

literatue i publicistice se ozývá. Tyto idee Herderovy v Cechách

velmi se zalíbily a záhy rozšiovaly. Dobrovský je uveejoval, pejal

je Šafaík, Jungmann celou sta peložil, Celakovský, Palacký a j.

se jich dovolávali. (Pokraování.)



Druhá universita.

Nedávno zase studentstvo samo hnulo otázkou druhé university

pro Moravu — je záslužné buditi pro vc zájem co nejširší,

nebo druhá universita má pro nás dležitost velikou, a to v každém
ohledu. Na dležitost tu tenám »Naší Doby« strun má býti

ukázáno.

Druhá universita, poskytujíc více svobody studentstvu a po

pípad i profesorovi, urychlila a posilnila by vdecký vývoj. Tento

moment dá se oznait slovem : vdecká konkurence — student ml
by vtší výbr uitel, byl by na osobách profesor mén závislý,

a vdecké proudy a smry university jedné mly by nabádající vliv

na universitu druhou. Vždy není pochybnosti, že snadno vyvíjí se

neomylnictví a vdecké íanství, kde není konkurence. »Moravské«

kritice se zde v Praze smávali — jen kdyby jí bylo ješt více! S uni-

versitou Morav by se dostalo literárního stediska a tím práv by

teprve povstala ta pravá »moravská« a tudíž i »pražská« kritika.

Namítá se, že druhá universita bude možná, až prvá náležit

bude zízena a ustavena ; avšak námitka ta je lichá. Každá universita

potebuje pedevším dobrých uitel a tch není bez konkurence a vý-

bru; jestUže budeme míti university dv, pirozeným zpsobem více

odborník se bude vzdlávat nežli dnes, kdy v odborech nkterých

místa obsazena jsou na mnohá léta. Stalo se nedávno neblahou ná-

hodou, že zemeli brzy po sob dva odborníci geologové — kde

v takovém pípad vzíti síly.^' Jen opt šastná náhoda — jako

tentokráte — tu mže pomoci ; avšak co se stane, když té šastné

náhody nebude.? Pedstavme si, že by onemocnl anebo' zemel

profesor pedmtu, jehož jediným je odborníkem — co stane se
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v tomto pípad r A dejme tomu, že pedmt je povinný pro stu-

denta, že z nho musí skládat zkoušky

!

Nám universita není pouze pípravnou pro uitele a úadníky,

nýbrž vdeckým ústavem, jenž slouží za orgán eské vdecké piáce.

Universita je prostedkem, ne cílem, a protože tedy chceme, aby

i
zkvétala eská vda, žádáme university dv, žádáme Jcšté i dmliou

LiskoH tecJmikti, žádáme i vysoké iieetii zcmMHské — teprve sou-

borem a pirozenou konkurencí všech tchto ústav zabezpeí se

eská vda, pokud se ovšem vdecký duch a vdecká schopnost

zabezpeit dá školami.

S toho hlediska hned od samého poátku pojímal jsem otázka

a proto již r. 1885 jsem ekl, a opakuji, že musíme mít dv uni-

versity, máme-li mít jednu. S toho stanoviska jsem také jako poslanec

ve Vídni vc hájil a objasoval. Tehdejší ministr GautscJi s poátku,

zatarasil se názorem, že naped musí jedna universita být náležit

zaízena; avšak pozdji pochopoval, oc nám bží, a 3. února 1893

již ekl: » obzvlášt nepodceuji dvod, jež uvádly se pro vdeckou
konkurenci. Proto také, pokud jen je možné, vyhovím vyzvání roz-

potového výboru a zídím mi eské imiversite mimoádné pro-

feswy^. Kolega KaizL totiž v budžetním výboru postupoval stejnou

cestovi, a tím dosaženo, že vláda tehdy oprávnnost našich požadavk
uznávala. Od prohlášení ministra Gautsche musí se postupovat dále,

a pedevším tedy žádat, aby vláda dostála svému slibu a zizovala

na université naší (mimoádné) profesury. Práv tak musí vláda na

naší universit více nez na jinýcJi podporovat docentnry, ab}^ zízení

druhé university se pipravovalo.

Musím tu nkolika slovy dotknouti se naší vyuovací politiky.

Nám nesta! dlati, co dlají druzí, nám nestaí spokojovati se

napodobením toho, co dlají a pro sebe žádají Nmci. Ti mají na-

prosto jiné vdecké a literární pomry. eská vyuovací politika

musí znáti pomry naše vlastní a podle toho musí postupovat. V tom

práv tkví centralisaní uniformace, že se podle šablony v rzných

pomrech postupuje stejn. Ta centralisace jeví se i ve správ školské,

a proti ní musí se postavit eská vyuovací politika skuten auto-

nomní. jMy proto nemžeme se spokojit, aby na naší jediné universit

byly pomry takové, jaké jsou na p. na zdejší nmecké universit.

Nmci rakouští mají universit pet, a ty doplují se navzájem; uni-

versity ty jsou starší, a tudíž správa jejich mže býti, abych tak

strun ekl, šablonovitjší ; avšak naše universita je nová, naše uni-

versita má sloužit eské vd za pomr docela zvláštních, a proto

NAŠE DOBA I., 9. 43
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správa její vyžaduje více pozornosti a ovšem pedevším znalosti

našich vdeckých a Hterárních poteb a prostedku.

Vláda sama nemá nejmenšího dvodu nepodporovat našich snah

vdeckých; a jestliže stojí proti nynjším poslancm eského lidu,

má svou vyuovací politikou tím více dokázati, že nestojí proti eské
vd a proti kulturním a národním snahám našim.

Toto hledisko mohlo by snad také býti pravidlem pro taktiku

eské oposice v otázce školské. Hlavní draz musí se tu klásti na

dvody ist vcné — národ eský chce míti zabezpeenu vdu
svou, a zabezpeení to je pec i v zájmu vídeského íisku ; dnes

pece vzdlanému lovku neteba dokazovat, jakou vda má prak-

tickou hospodáskou dležitost pro každý národ a pro stát.

Avšak nelze mi tu zamleti fakt ne práv potšitelný, že i u nás

není dost pochopení pro dležitost vdy a eského školství. Ne-

myslím, že by tomu nerozuml náš obchodník, emeslník a dlník

;

avšak mám toho zkušenost, že v kruzích domnle velmi politických

s jistým pohrdáním se mluví o » profesorských « potebách. Slyšel

jsem zejména z kruh tch. námitku, že prý náš Palacký pracoval

bez university, a že vbec naši buditelé a kisitelé bez university,

ba beze stedních školeských vykonali, co vykonali. Avšak — ne-

vzdlali se tito buditelé na vysokých školách nmeckých.^ Nebyl

Kollár a Šafaík v Jen a nepenášeli do naší literární a národní

mrtviny názory, erpané z vdy nmecké.'* Nebyl na p. Jungmann

také >jen« — profesor? A pro buditelé naši zakládali museum
a asopisy vdecké a pro toužili tak o školy eské? Práv Palacký

usiloval na p. o nauný slovník, jenž podati ml všeobecné po-

uení; dvody, které pednesl ve známé zpráv, pedložené sboru

matinímu již roku 1852 o poteb moderního vzdlání, platí dnes

stejn, jen že pedmt našich tužeb je jiný. Co Palackému roku

1852 byl eský nauný slovník, je nám dnes druhá eská uni-

versita. >•>.., kdo iiepobHí ... o závod se sousedy svými, zakrsá

i zahyne koneaii a neochrann^. I ptám se, má-li práv náš národ,

spanilými dary ducha od boha nad jiné hojnji nadaný, nedbou

a nedomyslností vdc svých straniti a neúastniti se závodu,

který jediný míize zariiiti život Jeho do budoucnosti r . . . Nemáme-li

zakrsati a octnouti se na mizin, musíme ztrojnásobit piinhvost

svou a staviti se co nejvíce možná v roven s jinými národy, kteí

podnikavostí svou opanovali kraje svta«.*) Tmito významnými

*) Palacký v Radhošti I, p. 235, 23(j.
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slovy Palacký horlil ped pl stoletím pro moderní vzdlanost a

osvtu dvodem, jenž neztratil a neztratí své plné platnosti.

Nestaí nám ukazovat na pokroky své v dob novjší — nikdo

jich nebude upírat; avšak my práv musíme srovnávat pokroky své

s pokroky národv ostatních, s nimiž závodíme na svtovém zápasišti

a kdo to dovede init, ten nemže být se stavem naší vdy a vdecké
literatury spokojen. Palacký hrozil národní smrtí, nebudem.e-li du-

chovn pokraovat a neztrojnásobíme-h svého duchovního úsilí —
a te týž Palacký má sloužit za štít pohodlnosti, neznalosti, a

eknu pímo nevzdlanosti, a opt s Palackým, »nedb a nedo-

myslnosti vdc* ^

Druhá universita je jeden z prostedku, jimiž bychom si ilejší

život duchovní mohli zabezpeit, a proto o dosažení tohoto prostedku

všemožn se zasazujme kde kdo
;
pedevším ovšem jsou k tomu po-

voláni vedle politik kruhové vdetí a literární a obzvlášt také uni-

versita, jejíž zdar a rozkvt do tak znané míry závislý je na uni-

versit druhé. Ministerstvo samo již uznalo, že mají se na naší

universit zizovat profesury mimoádné; bží tedy o to, plán ten

vydatn podporovat — arci nezáleží tu všecko na jednotlivých fa-

kultách, nýbrž i na energii našeho vdeckého dorostu. Není po-

tšitelný úkaz, že v nkterých oborech na jednotlivých fakultách

nehlásí se vtší poet docentv, a zejména to platí o fakult práv-

nické. Ve Vídni, když se jednalo o reformu právnických studií,

i vláda uznávala toho potebu, prohlubovat právnická studia naukami

státními a spoleenskými, neodmítala zvláštních tení o sociální poli-

tice, ministr slíbil, že by podporoval mladší síly, zabývající se studiem

slovanského práva atd. — — u nás obor právnické literatury z-
stává obmezen na pedmty oficiální a více praktické, a v širších

kruzích právník nejeví se ješt silnjší zájem o vdetjší a filo-

sofitjší prohlubování a rozšiování právnického myšlení. A pece

práv právnictví jest i národn tak dležité. Je zvláštní: etní práv-

níci u nás stávají se spisovateU beletristickými, ale ve vlastním oboru

pro vlastní vdu zájmu je velmi málo. To pi pomrn velikém potu
právník v nejrznjších oborech správy státní, zemské a soukromé

je jist nápadné. eští právníci posud nemají vdeckého asopisu,

mathematikové již jej dávno mají, a pece je mathematik nepomrn
mén než právník. Je to úkaz prazvláštní, také politicky dležitý,

pokud práv právníci tv-oí hlavní kádr politikv a poslanc.

43^:
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Podobn i v oborech jiných naše vdecká literatura má ješt

mnohé a citelné mezery, a pece musí být naším cílem, všecko naše

školství doplnit a zorganisovat tak, aby Cech pomocí svých škol

a své literatury mohl se ádn vzdlat ve všech oborech vdeckého

snažení a myšlení. Toto snažení mezi jiným druhá universita vy-

datn by podporovala, a proto její zízení státi se musí elným po-

žadavkem našeho národního programu.

/ Nesmíme a nemžeme si tajit, že dnes naše školství a naše

literatura ješt nestaí, aby Cech, snažící se po vyšším vzdlání,

I

svými vlastními, skuten eskými prostedky mohl se vzdlat. V té

píin snadno by se mohl klamat, kdo zdání by bral za skutenost.

Máme ovšem vysoké své školy, máme techniku a universitu, eho
díve nebylo ; avšak bží te o to, tmito ústavy utužit u nás ducha

skuten vdeckého, zpsobit, aby vda stala se v pravém slova

smysle národní, nebo jen tak vyplníme, co Palacký vi svtové

konkurenci si pál. Vda a její pokroky musejí se státi prostedkem

naší všenárodní taktiky, smíme-li tímto slovem oznait usilování

o národní život plný, promyšlený a sebevdomý.

T. G. M.



í Divadlo.

vLIDOVÁ* PEDSTAVENÍ — DRUHÉ DIVADLO V PRAZE — A. A V. MRŠTÍKOVÉ : MA-
RYŠA — F. X. svoboda: Útok zisku — m. a. šimáek: jiný vzduch.

Po píkladu Vídn a j. mst i naše divadlo zavedlo hry t. zv.

lidové. Podle jména mohlo by se oekávat mnohem více, nežli ve

skutenosti na vci je; odpolední pedstavení ve všední den jednou

za týden nejsou ovšem urena pro lid na p. dlnický a pracovny

vbec, nýbrž pro ty etné vrstvy pražského (a venkovského) oby-

vatelstva, jež vdn pijímá pedstavení odpolední lacinjší, teba

mén pkná. Když už díve bývala odpolední pedstavení nepravi-

delná a nedlní, pokroilo se k pedstavení v uritý den všední.

Netoliko obecenstvo, i správa divadelní takových pedstavení dovede

využitkovat — » lidové « pedstavení na p. mže sloužiti za gene

rální zkoušku mladším »talentm« spisovatelským i hereckým.

Již delší dobu mluví se o poteb druhého divadla v Praze.

Dokazovati, že by se udrželo atp. není teba; také se již o to ne-

jedná, nýbrž o to, má-li divadlo druhé býti spojeno s divadlem

prvým, anebo má-li být samostatné, konkurenní. Minulý msíc »Sbor

pro zízení Národního divadla v Praze « svolal na poradu znalce,

aby se mezi jiným porokovalo práv o tom, má-li nový ústav

být konkurenní a má-li být » lidový nebo inoherní* ? Nám zdá se

být hlavní vcí, aby divadlo se stalo lidovým. To znamená, že se

musí posavadní smr rozšíit a potud opravit, pokud práv lidovosti

se málo dbalo. Jestliže by se to stalo, pak otázka konkurence ne-

konkurence nemá té váhy. Bude li druhá budova divadelní, pak

bylo by na p. možno, aby soukromá spolenost, dbající o kusy

a /ir7( skuten lidovou, v urité dny užívati mohla divadla. Roz-

dlení místa povede k rozdlení repertoiru a tím k jisté konkurenci.
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Otázka druhého divadla pirozen vzniká s touhou po lidovém

dramat, kterážto touha se hám jeví v mladším pokolení našich

dramatik. Uvedené ti kusy bratí Mrštík, Svobody a Šimáka
nejlépe osvtlují iiniHecký a kulturní obsah tající se v požadavku

druhého divadla.

» Maryša « má tento dj.

Rodie donutili Maryšu vzíti si tídtého vdovce, mlynáe Vávru

:

ráda má Francka, chudého baráníka, ale ten musí práv na vojnu,

doba je tedy vdovci píhodná. Maryša vzdoruje, ale konec konc
stala se ženou Vávrovou. Vede se jí v manželství zle. Po dvou

letech Francek pichází z vojny, a jeho píchodem katastrpfa je ne-

odvratná ; to divák poznává hned, vida a slyše, jak Francek na prvé

setkání v hospod Vávrovi hrozí, že bude chodit za Maryšou ; sokové

se dají do sebe — Vávra hrozí zastelením. Francek nelení: mezi

tím, co Vávra ješt zstal v hospod, pichází k Maryši a vybízí ji,

aby s ním utekla do Brna, v noci chce pijít ke splavu a jí ekat.

]\Iaryša nechce do Brna — vyznává Franckovi horoucí lásku, ale

nechce se státi neestnou. Vávra, vraceje se z hospody, zahlídl

Francka — karabáem vynutí si na služce vyznání, že tu Francek

byl a že u splavu bude ekat na Maryšu. Vávra již v hospod
oznámil, že Francka zastelí, tudíž jde na ekanou a po Franckovi

skuten dvakrát vysteluje, ale chybí se. Maryša po rán pibíhá

všecka zdšená — velé objímání a celování, ale s Franckem že

pjde teprve zítra, praví mu podškrtnutými slovy. To významné

»zítra« totiž znamená, že otráví muže. Z rána také nasypává mu
utrejchu do kávy; jed se hned nerozpouští — Vávra domlouvá

]\Iaryši nžnými slovy, aby se k nmu zmnila — — ta však už

zmkit se nedává, ba podává mu dokonce nedopitou kávu, nutíc .jej

dopit. Vávra na to vychází na dvr, ale za scénou padá ; me|i tím

co Maryša ped kížem vrhla se na kolena — Vávru pinášejí již

umírajícího do svtnice, a Maryša vyznává, že jej otrávila. Z.áclona

padá.

Obyejn se dramatm vytýká, že nemají dje — » Maryši*

bych naopak vytknul, že má dje dost, ale že lidé její mén cítí

a myslí, — alespo nejsem s to, abych postehl pravou vdí ideu

kusu. Líí se konvencionální manželství? Satky na venkov mezi

bohatými sedláky jsou velmi asto konvencionální — tím venkované

neliší se valn od mšák ; a práv proto tím vtší poteba zhoub-

nost konvencionálnosti ukázat, dokázat. A na em tedy konvencio-
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nálnost je založena? Na autorit rodiovské, držené snad názory

náboženskými? A jaké dvody pro své jednání mají rodiové?

Ze si Maryša bére Vávru, na diváka z poátku nedlá dojmu

velikého; vidí konvencionálnost, ale eká na další rozvoj, a rozvoj ten

záhy v nm budí pochybnosti.

Hned na samém poátku vidíme otce Lízala pochybovat, má-lí

Vávrovi Maryšu dáti, nejen proto že má dít své rád, ale také proto,

že Vávra je zadlužený a ponkud nehospodárný
;
proti harábtíkovi

Franckovi mlyniá na váhu tžko nepadá — jist našel by se pro-

bohaté a švarné dve ženich mnohem výhodnjší. Pro tedy Lízal

se satkem tak pospíchá, obzvlášt když Francek je na delší dobu

odstrann? A pro Maryša sama pec jen povoluje? Zena, která

skuten tak vášniv miluje, žena, která pak je s to muže chladno-

knvnc otrávit jak » potkana*, ta že by se tak snadn poddala? Pro
tedy se poddává? Poddává se s hro:;boii — nenávist, zloba, vzdor

rozhoduje. Autorita rodi jí neplatí ; také náboženství, jehož se astji

dovolává, má jen na jazyku, — nebo bez vniterného bojování roz-

hodla se otrávit muže, jakoby již ped svatbou na to byla po-

mýšlela. Píchod Franckv úmysl ten jen urychlil — jed pipravený

mla již ped jeho neocekávaíiým píchodem. (Pustili jej díve dom.)
Ze Maryša je ženská velmi zlá, vidt i z toho, jak nelítostn

mluví o dtech mužových, které pece nieho nezavinily — ani

trochu jim nepivykla, jsouc s nimi dobu dost dlouhou.

Francek je podobný zlostník. Maryšu má rád, ale láska neídí

krok jeho, nýbrž opt nenávist, zlost, vzdor.

O Vávrovi slyšíme, že bil nebožku a že bije i Maryšu ; avšak

to dá se vysvtlit do jisté míry tím, že IMaryša je mu nepovolná.

Ostatn nemže být tak zlý, jak vidíme ze scény ped otrávením,

jak nžn a rozumn domlouvá Maryši. Ale i Vávra má náturu

Franckovu a Alaryšinu — je nerozvážný zlostník : jakoby nic jde na

lidskou ekanou a jakoby nic po výstelu hrozí, že ho podruhé lépe

trefí. Pro hned zastelit?

A podobný lovk je vlastn také Lízal — to se divákovi

rozleží, až poznal Francka a Maryšu — i u nho rozhoduje konec

konc vzdor práv tak jako u matky, mimochodem eeno osoby

velmi nesympathické. Ano — vzdor a zlost je poslední pohnutka

ídící jednání všech osob. Osoby ty jsou vlastn osobou jednou —
jsou samí Jií Jordánové ze »Santy Lucie* : tento koní v nemocnici

a odbojem proti tomu, jenž svt tak ídí, v » Maryši* nemocnicí je

manželství, a odboj je namíen více proti neuritému osudu, jemuž



()80

podléhají ve svém vzdoru i Maryša i Francek i Vávra i Lízal. Ten
'hromadný Jordán pedstavuje nám typ lidí, zlobících se na své ne-

1 hody životní; neptají se, kdo je vinen, nefilosofují, kolik viny piísti

'sob a kolik jiným, prost se zlobí a bouí. Jak se zlost ta pro-

jevuje — je vedlejší; v »Sant Lucii« Jordán nií si život hýením —
v Maryši vraždou — , tu i tam slepý boj proti zlému osudu a špat-

nosti.

Prostotu venkovan autorové snažili se podat velmi d-
sledn — nevím, zdali nkde nepesolili, jako na p. matka Maryšina

jeví více než drsnou nesentimentálnost ; s tím souvisí, že i pomr
mezi Franckem a Maryšou a vbec mezi všemi úastníky je hodn
lakonický. Proto ekl jsem, že je dje až mnoho — na p. poslední

dv jednání nejsou než vykonáváním úmysl, již pedem známých.

Prvá dv djství jsou exposice, tak že jen tetí má jakýsi vývoj

dje, alespo se divák dovídá, co se ješt stane.

.Nkteré jednotlivosti jsou velmi šastné, jako louení Francka

s matkou, babika. Lízal v hospod, když dává pít, jak Francek od

nho vína nepijímá a j. Ale to práv jsou obrazy pro sebe.

Jsou však i podrobnosti nepravdivé. Tak na p. jako Francek,

nekope (dvakrát) na Morav žádný jen trochu lepší pacholek, jenž

zasloužil si lásku bohaté selské dívky. Znám moravské rvaky, ale

tak kopat, — se nekope ; džbánkem nebo flaškou praštit pes nlavu,

i kivákem — ano, ale kopat, a tak kopat — to ne.

Chtli autorové podati drama realistické?

Nešastné heslo — ten realism ! Realism — abychom se aspo
/-ásten dohodli o pojmu — není prolivoii idcalismit, nýbrž eliti

• .j/iá i SV071 podstatou i svým Jiistorickým posláním romantismu.

Realism není materialism, není neidealism, realista je — (nuže co

je realista?) — realista je stavitel práv tak umlecky vzdlaný jako

starší romantikov'é, staví své budovy ze slušného, nefalšovaného

staviva a staví je tak nebetyné, jako romantik, jen že nezapomíná

do svých vysokých dom udlat také poádné — schody. A to

romantikm asto se pihází.

Snad se mi ekne, že pp. Mrštíkové jsou naturalisté, ne rea-

listé — možná, ale o slovo tu' nejde, nýbrž o vc, a tu podle svého

vkusu, trvám vcn, se snažím objasnit.

Vytkl jsem už vedle pkných jednotlivostí i mén pkné a mén
pravdivé. K emu na p. Maryša po otrávení klesá ped kížem?

Ze srdce modlit se nemže — než dejme tomu, že je to in prost

mechanický, zvykový, a že tu nic není spoleného s Markétkou.
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Pro vbec dovolává se tak asto pána Boha, církve i p. faráe, když

náboženství na ni samu nemá rozhodného vlivu ? Docela chladnokrevn

otravuje muže. Nerealistické je, že jed, jejž do kávy hodila a za-

míchala, neúinkuje více, nežli že Vávra cítí trochu odpornou chu;
pi nejmenším musil by podle zpsobu autorova, když ped do-

pitím tak nžn domlouvá Maryši, míti již bišní njaké kee —
ovšem nedopil by pak kávy, kterou Maryša mu pímo vnucuje.

Velmi nerealistický je Vávrv monolog na ekané. Venkovan sotva

by tak bez okolk šel na ekanou (teba ne pro svdomí, ale

Vávra je pece starší lovk, má dti a ví, že jsou úadové); ale

dejme tomu, že šel — jist pak by neml monolog takový (prosím

iv zim!). Ovšem pro realistické drama je uionolog veliký kámen
•úrazu; realistití Rusové proto — již i v opee! — monologm se

'vyhýbají. Pochopitelno — monolog jist málokdy je reální; lidé nor-

Imální sice myslí, ale hlasit s sebou nerozmlouvají, a proto starý diva-

delní kothurn obzvlášt v monologu na p. v Schillerov Wallensteinovi

anebo dokonce v Kornerov Zrinym tak nepirozen se poslouchá.

I Lízalv monolog hned na poátku je s té stránky nesprávný,

akoli mén uráží.

Jiných malikostí — že na p. Lízal nedal Vávrovi smluvených

a tudíž podle zvyk i upsaných penz, již se nebudu dotýkat ; Lízal

dovolává se ovšem nehospodárnosti Vávrovy — ale tu znal ped
satkem, a byl by Vávra tak dlouho ekal?

Než co íci o výbav? Pímo hrozná pro toho, kdo trochu

myslí — nemusí ani znát kraje od Brna ti hodiny vzdáleného, jak ho

jdosti dobe znám já. Kde na p. by v zim dveky byly obleeny

jako v lét; jedna na p. ohívá si ruce na kamnech, ale je tém
celá obnažená. Ne — venkovan všude proti chladu a zim velmi

dobe se chrání, snad mnohem více než mšák a proto musí

dveky, jdoucí po snídaní do práce — ped snídaním také pece již

venku pracovaly — býti obleeny teple. A pímo smšn si vede

Francek — v zim a plnu snhu pichází pro Maryšu vyfintný

a s vonicí a kosárky za kloboukem jakp v lét o hodech. V zim
chlapci nosívají beranice a teplejší oblek. Naopak zase v lét hospo-

dái nechodívají v kožiších. To bývalo kdysi, pokud šatstvo bylo

dražší, a je posud jen v krajích velmi chudých; sedláci, kteí mohou
pít v hospod, mají peníze na lehí oblek letní.

Vytýkati správ divadelní promíchanost oblek, nevhodné svt-

nice moravské atd. bylo by zbytené. Anachronismy a nejednotnost

výbavy nejsou pouze v kusech jako >'Maryša«.
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Také nebudu se zmiovat o dsném hovoru, míchanici náeí
se spisovnou eí; i Nemoravana musí bolet, slyší-li hned za sebou

;>šil« a »šel« atd. napoád. Autoi sami tu nejsou pesní a jednotní.

Také hra není, jak má být. Pohyby, držení tla, chze osob je na-

poád mstská.

» Maryša « — zdá se — obecenstvu se líbí. íkají sice, že to

dlá » moravská* klaka — avšak je i klaka a reklama nemoravská.

Ubohá Morava — »kritiku« zplodila, a te i klaku! Nikoli. »Ma-

ryša« — (odpotme i zvláštní pvab moravskosti a lidovosti) —
líbí se svou erstvostí a tím, že v ní nkteré stránky života

dobe jsou postiženy, a konen i to jordánství — to kopání — je

sice proti pravidlm rytív a zvykm bohatýr, — ten Jordán-

Francek je jednostranný, obmezený, ale je životu odpozorovaný.

Ta jeho zlost má alespo nco epického, ne-li dramatického —
i Homer opvoval zlost Achillovu.

Není pochybnosti, na dráze, kterou pp. Mrštíkové šli, lze se

dostati k dramatu eskému — pravda, ta cesta je dosti široká a víc,

než teba, rozjezdná; i tak neohrožený chodec jako p. V. Mrštík,

mohl by se pro klikatiny minout cíle.

Na této cest k eskému dramatu vidíme i pp. Svobodu a Si-

máka. Oba podali nám obrazy ze života pražského, a to téže spo-

leenské tídy. V obou týž je problém — i p. Simáek mohl svj

kus docela dobe nazvati » Útokem zisku «.

inohra p. Svobodova je bez jedu, bez všeliké katastrofy vbec—
jen více mimochodem myšlénka-obava se kmitá, že by si Josefa

mohla nco udlat; osobám v »Utoku zisku<- jed a pod. prostedky

ani nemohou pijít do hlavy, — Maryša potebuje jedu na potkany

a proto jí myšlénka: *jako potkana* mže se zrodit, ale rodina Hrdli-

kova a Havlíkova jsou bankovní úedníci, a tm nanejvýše by

pišla myšlénka defraudace — ale ani ta jim nepišla. »Utok

zisku « je bouka ve sklenici vody, pražské vody a ta, jak známo,

není dobrá.

Román vypisující podrobnji dj »Utoku« a s tendencí, ukázat

nicotnost a všednost vodnaté spolenosti, byl by sice velmi ne-

snadný, ale vdný úkol. Lidé á la Hrdlika a tutti quanti vnuco-

vali by posuzovateli hlubší interes podrobnjší analysí své duševní
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všednosti; drama, i když se jednání a konání zhruba motivuje zisku-

chtivostí, k tomu konci nestaí.

Do které míry by dramatik úkohi tomu dovedl vyhovt a ja-

kými prostedky, tžko je íci. Dojista mžeme si i drama ped-

stavit bez hluné, a asto jen smyslné katastrofy, mžeme si drama

pedstavit i bez dje okázalejšího ; avšak v tom pípad musila by

charakterisace všech osob býti nad míru jemná, aby divák takovým

djstvím se zajímal. K tomu musil by snad i dramatik divákovi dát

na srozumnou, že dává odstrašující píklad celé spolenosti. A spo-

lenost v » Útoku zisku « bez výjimky je všední v nemilém a zlém

slova toho smysle. Avšak autor nechtl podat obraz nicotnosti, nýbrž

ukázat, jak »pda rodiny byla pece ješt života schopna «, že jí

»silná horeka* neuškodila; ziskuchtivost byla jen horekou, kterou

»tuhé tlo« pekonalo.

To chtl autor, ale já divák mám z kusu dojem docela jiný:

mn je celá ta rodina po svém mravním vítzství práv tak ne-

píjemná a nesympathická jako ped ním.

Josefa Hrdlikova je totiž zasnoubena s Benešem, jenž v oka-

mžiku je bez místa, ekaje, že se mu ho dostane v njakém ústav

pražském — na venek jít nechce ; avšak mezi tím Marie, starší dcera

Hrdlikova, a její muž Havlík rodin vštípili ziskuchtivost — otec

Hrdlika, matka a Jií, mladší syn, povolují a zejména chtí, aby Josefa

si vzala pana Karáska, mladého vdovce, majetníka pti dom. Jo-

sefa — povoluje, chce pinést obt a rodinu udlat šastnu. Avšak

její nevlastní bratr, suplující profesor Jaroslav Koán, syn Hrdlikové

z prvého manželství, zachrauje Josefu a rodinu — podailo se mu
vyložit Josef, že její obt nemá smyslu, Jiík také souhlasí — (Ka-

rásek se arci naped vysmál jeho spisu do tisku pipravovanému) —
a za chvíli i otce Hrdliky »zmocuje se nadšení « pro odražení

ziskuchtivosti, a prosí dti, aby rodim odpustili, že se tak popletli

a tím je po horece.

Skuten jen horeka — ba vlastn ani horeka. Pedstavme

si pece situaci, v níž osoby jsou. HrdUka a rodina se mají dobe,

mají ne sice pepych, ale hojnost, alespo dostatek slušného po-

stavení sociálního a hospodáského
;
proto i ptidomý domácí není

pro Josefu partie tak pílišná, a dokonce nesnadno pochopit rodie,

co si z toho slibují pro sebe. — Hrdlika je pece praktický lovk
a zná bezpochyby pražské anebo vinohradské domácí.

Avšak kivdím Hrdlikovi — on je lovk velmi nepraktický,

jak dokazuje fakt, že nutí Josefu odíci Benešovi, akoli Karásek se
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ješt o ni neucházel, a tato ho ješt ani nezná,*) pouze na zprávu

Marie a Havlíka, že p. Karásek o Josefu stojí!

A Josefa? Sotva že na ni ponkud dotírali, a to více hrub než

siln a intensivn, souhlasí, že pinese obt. Otec jí vykládá: »Milá

zlatá, ty se musíš taky trochu obtovat. To je základ všeho : zapít

svoje choutky a obtovat se pro celek.* — Josefa tím je pohnuta

a v » radostném vzrušení « dává souhlas, že chce celek, t. j. celou

rodinu uinit šastnou.

K této obtivosti, pomry málo ba nic neodvodnné, autor

Josefu praeparoval již v mládí, FIned na poátku (v 3. výstupu)

Jaroslav si stžuje, jak matka po nm chce, aby si vzal bohatou

nevstu a takto pro ostatní se trochu obtoval ; toho Josefa se chytá

a poíná blouznit o kráse obtování — již jako devítiletá holka prý

jednou v kostele tolik se modlila, aby byla svatou a aby mohla

také život obtovat. »Ano, je to krásné obtovat se! Ano — to je

krásné! Potlait svá pání a pinésti druhým štstí je skuten
krásné. « Divák, slyše to tak hned v samé exposici kusu, pomyslí si

:

aha ! a skuten — historie je založená na tomto sebeobtování.

A kdyby Josefa byla alespo dívka hysterická — pochopil

bych ten náhlý záchvat obtichtivosti ; avšak ona je podle všeho

zdravá, k veei pije si své víno s vodou (I, 6) a dovede »hrub
kiet« a dostat se do »prudké bsilosti« (II, 9), neprozrazující ni-

kterak njakou bytost skuten jemnou, teba pepjatou. Hned

z rozmluvy s Jiíkem, kterouž kus zaíná, vidti dívku docela nor-

mální a pro solidní život jako uinnou — odkud najednou ta

sentimentalita ?

Proto divák tomu všemu neví a ví naped, že z toho mrana
dešt nebude, a bude-li — také dobrá. Zmoklý jako suchý — se mu
vnucuje. Jak Josefu snadno pemluvili pro obt, tak jí zase snadno

obt vymluvili — prosté konstatování skutenosti a nkolik hrubostí

mravokárného profesora úpln staí pesvdit kde koho, že se vlastn

o obti nemže ani mluvit. Josefa velmi kategoricky, »v sob roz-

hodnutá*, dámám a pánm oznamuje, že si Karáska nevezme a

punctum. Pro jistotu autor Hrdliku ješt postrašil, ale myslím do-

cela zbyten; zpozoruje totiž, že ve svtnici není Josefy — odešla

pro lampu — i vyslovuje hned odvážnou hypothesi, ». . . že se

*) Jednání I, výstup 7. praví Jií Josefe o Karáskovi: »Vždyf ho neznáš<-

li, 8 Jcsefa se s ním potkává poprvé u nich doma — jako by nic jde ke Ka-

ráskovi a podává mu ruku s »má ú<cta« : poznali se mezi tím.'
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nco stalo- — a nestalo se ovšem nic. K omluv mu mže sloužit,

že je vbec lovk nijaký.

Ale celá rodina Hrdlikova a vbec celá spolenost je odporn
banální. Divák nemusí nic jiného slyšet než to ustaviné »Ježíši« —
:jBože« — »Ježíšmarjá«^ — »Pro Pánaboha« — a má Josefy, paní

Hrdlikové a všech dost. Tyto výkiky pro rzné stavy duševní

charakterisují tu zvláštní nevzdlanost dost a dost. Jen žena toho

druhu jako Hrdliková uvítá muže (Karáska) s »má úcta, má úcta!

Tší nás, že jste ráil pijít* — proti otroctví eské ženy, jež mluví

z pozdravu »má úcta« a toho »ráil«, otroctví její sestry ernohorky
je hraka! Tam slouží alespo junákovi, — ale zde!

Všichni ti lidé dlají dojem šedá v šed. Mezi jiným na p.
poznáváme v Jiíkovi lena mladší generace, jež svt chce alespo

reformovat, ne-li rozboit; je lovk bez pevných zásad, ted je pro

Karáska — za chvíli proti (pro, už eeno). Jaroslav ani Josefa

nemají vi nmu tžkou úlohu, aby mu nicotnost jeho snah do-

kázali
;
pokud tento charakter vypracován vdom, tžko íci — za-

ráží velmi, slyšíme-li jej horovat o zamilovaném svém autorovi, ale

jména autorova se nedovídáme, akoli seste i podobiznu jeho

v knize ukazuje! Práv tak slyšíme dlouhé rozhovory o Jiíkov
pojednání a jeho knize, již prý hodlá vydat; kniha má zpsobit

revoluci, ale titulu se nedovídáme; vidíme dokonce, že z ní Jaroslav

te (ne nahlas!), mluví o ní a proti ní s Jiíkem, ale nic uritého

se nedovídáme. Za to Jaroslav dává Jiíkovi pouení o umní: »Má
jediný veliký úel : zušlechtní citu a spracování smyslu pro lepší,

krásné a dobré na plném, odhaleném život okolí. Ale umní ne-

eší — nemže ešit, ono jen odhaluje ony síly, jež samy ešily.

Nanejvýše dává píklady!* Podobn Beneš už díve ho pouoval:

» Spisovatel vbec nemže ešiti. Není to pravda! Sám život eší,

a vy mžete nanejvýš ukázat, jak a kam proud šel«, a tak jako

i Jaroslav smje se mládí Jiíkovu. Jiík je skuten hodn nejasný

reformátor a pívrženec ^> nových smr «, když se nijak neumí hájit,

ani svými 25 lety. A pece mohl se svých kárcv optat, pro dlají

rozdíl mezi literaturou a životem, a jaké to jsou síly, jež otázky eší

samy — snad mimo lidskou duši.-* Trochu lepší debatér mohl Jaro-

slavovi ukázat, jak je sám poloviatý, dovoluje, aby umlec dával

» nanejvýš* píklady — co pak to není ešení .?* A nemusil ešit, kdo

má >> veliký úkol« zušlechovat cit a spracovat smysl pro lepší?

LcpUv. — znamená pece rozešit! Formule: >lepší, krásné a dobré*

je také podivná — »lepší« vedle »dobrého«. Hlubší je výtka, již
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Jaroslav iní svému spisovatelskému bratrovi — (vlastn se ani neví,

chce-li psát vdecky anebo umlecky!) — že »lidu neznáte« ; to je

pravda, a úpln to staí — zbytené je lidem takovým ješt vy-

týkat, že »Nic eského ve vás není« — vždy to, že lidu ne-

znají, je dnes eské! Výtka, že je bez citu, že nemá vroucnosti,

a že je nemocen — je oprávnnjší, obzvlášt když se dopluje

velmi správnou diagnosou »istotu jste si nezachovali!* — v tom tkví

velmi mnoho, ale Jaroslav ml povinnost myšlénku tu konkrétnji

provést. Hlásaje sám, že umlec má odhalovat život okolí a síly,

jež ešily, ml píležitost síly ty odhalit na svém vlastním okoH —
»útok zisku« není tou jedinou silou, hýbající tmito lidmi, o to bží,

na koJio útok se dje a jak. Vbec na drama bez posavadních

katastrof vnjších v »Utoku zisku« je píliš málo katastrof vniterných,

a bez tch ani moderní drama si myslit nedovedeme. Pipouštíme,

že úkol je velmi tžký, že pro to tém není vzor; již v tom je

zásluha p. Svobody, že se úkolu odvážil,

S » Útokem zisku « Šimákv »Jiný vzduch « má dležitou po-

dobu tu, že je také — (ve svém novém spracování) — bez kata-

strofy; na prvý pohled je i problém podobný — co v »Utoku« je

horeka akutní, v »Jiném vzduchu« je chronická, vleklá, a do jisté

míry i zisk útoí, teba mén okázale a více nepímo. Jeli -»Utok

zisku« drama sociální, »Jinému vzduchu « tento titul již dokonce by

píslušel: »Jiný vzduch* ukazuje totiž, jak motto hlásá, že »vzduch

a svtlo mní barvy nejen kvtin, ale i duší«, anebo jak slyšíme od

paní Elisové, že do jejich rodiny zavanul jiný vzduch a že — tak

konen chemicky vzdlaný Prokop to formuluje — Hela šla ne-

opatrn kolem barvy svého okolí, otela ji, a barva ta na ni uvízla,

ale jen zevn.

Není malý problém básníkovi ukárjat — jak okolí skuten
psobí ; dnes po Tainovi a jiných o problému i u nás dost se

uvažuje, p. Šimáek sám vcí se opravdov zabývá, — ale nemohu
íci, že by

»
Jiným vzduchem « záhada byla alespo objasnna. Otázka

o psobení okolí není nová, teba se o ní v literární kritice teprve

v novjší dob jednalo. Paedagogové a filosofití politikové dávno

o tom uvažují, jak a ím pozmovati lidi : otázka o vychování a vzd-

lání lovka je tak stará, jako lidé sami — v novjší dob vlivy

a jejich psobení na lovka s jasnjším vdomím studujeme a roze-
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bíráme. A tu práv bží o hlavní vc : psobí okolí jen zevn anebo

také vnitern? I odpovídají k otázce rzní rzn: jedni podle Ko-

menského od vychování a tudíž také od _psobení okolí oekávají

mnoho — jiní zase málo anebo nic, a mluví o vrozenosti a ne-

zmnitelnosti charakter, o vlivu krve nebo rasy a pod.; vychování

podle tohoto názoru mže se dotknouti jen vnjšku — lovk
v rzných spolenostech osvojí si zvyky a formy svého živého okolí,

ale v jádru zstane týž. Proti tomu evangelium hlásá, že lovk
má se narodit znova, z Ducha — a podobn u nás mluvíme

a píšeme o našem znovuzrození a obrození prý zázraném. Co tedy

je na vci?

Obyejná zkušenost nás uí, že i na smetišti nkdy vyrstá

rže a fialka, vidíme rznost charakter v téže rodin — tu tedy

okolí nepsobí? Oliver Twist zstává istý a dobrý pes všecko

špatné a nejšpatnjší okolí, a dokonce Soa Dostojevského zstala

istá i v spoleenském hrob; a Dostojevský není fatalista ped-

ureného charakteru — v » Zápiscích mrtvého domu« o vlivu okolí

dobe ví a vliv ten studuje, podobn i v románech jiných. O to

práv bží — vliv okolí musí se studovat, básník nesmí se spokojit

njakou theorií a tak pibližn podle ní konstruovat charaktery

a dje; zde básníkovi ani vda nemže dát uritého vodítka a málo

pevného, a již proto nezbývá mu než samostatn pozorovat.

»Jiný vzduch* — opakuji — je i po této stránce poctivý,

opravdový pokus; ale nemohu si zatajit, že životní pozorování

mlo být pelivjší. Autor, jak jsme již slyšeli, rozhoduje se pro to,

že okolí psobí jen zevn — a tak to výslovn hlásá; avšak pro
proti tomuto zevnímu psobení dává psobit silám nezevním, vni-

terným — lásce? V tom práv nevidím dosti jasnosti o celém

problému. Hela totiž upadla do spolenosti, jež charakterisována je

hlavn zálibou pro hostinecký život »u Palmy«, a to je hostinec

»nižšího ádu« ; z tohoto života Helu povznáší bratranec Prokop,

ale hlavn láskou, tím totiž, že Hela jej miluje. A tu to vzí : z lásky,

to dávno víme, lovk milující mnoho dovede udlat — je láska,

jak se jí íká » oistná*, jen »jiným vzduchem«? Hela sama jednou

proti hospod Palm staví restauraci na Zofín : jak by byla p-
sobila ofínská spolenost na Helu? Kdyby autor byl docela jasn
a pesn ešil problém, jejž nám oznamuje svým mottem, nesml
by dát psobiti lásce — a když, ukázání, co skuten láska zpso-
bila a co »nový vzduch «, musilo dopadnout ponkud jinak. »Jiný

vzduch<: je tudíž jaksi jednostranný: slyšíme, a dejme tomu vidíme.
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že Hela upadla v nižší spolenost a pijala její barvu, ale nevidíme,

že si barvu tak prost utela, jak ji — mluvíc slovy autorovými —
otela, leda že by chtl i lásku prohlásit za pouhou barvu, a toho

patrn nechce.

Malí Elis a s ním rodina — žena a dcera Hela — upadl s výše

slibného umlce krajináe a slušného hospodáského pohodlí do spo-

lenosti »Palmy«; je to spolenost hodn promíchaná, jak se íká,

a nikoli špatná — kdo ví, je-li »žofínská« ve svém jádru lepší. (Ba

vím, že není.) Individuum skuten špatné je Viták, herec bez za-

mstnání — ten operuje s jedem a chtl by otrávit Prokopa. A obco-

vání s tímto Vitákem vrhá stín i na Helu: špatnost tak naze vy-

loženou každý lepší lovk poznává a od sebe odmítá — Hele byl

vhod, a práv proto vrhá na její charakter, resp. na theorii pán Si-

mákovu, nepíjemné svtlo. V prvotním spracování otrávení bez

mála by se bylo podailo ; ve svém definitivním spracování, jak se nám
podává tištné, otrávení a mrtvice Elisova odpadla, a p. Simáek
v úvod íká, že ta pozmna nedotkla se dje v základních rysech,

rovnž jako charaktery zstaly prý, jak byly. Není to žádná reko-

mendace pro jeho kus — katastrofa — nekatastrofa, myslil bych,

má dnes pece trochu hlubší význam. Ale to je zatím vc vedlejší.

Rodina Elisova je tedy jednoho veera u Palmy, a Hela tam zpívá

a ráda se baví,— tu najednou z Hamburku pichází Prokop, syn po

bratrovi Elisov, zbohatnuvším v cizin krejím. Prokop také pišel

in medias res— Elisovic nebyli doma, když pijel, i našel je u Palmy,

a Plela práv dozpvuje kuplet. Prokopem ovívá rodinu »jiný vzduch <;
;

tuším za V4 i"oku Hela je docela pemnná a s ní i rodina. Prokop

pjuje Elisovi peníze a platí za byt atd. znaný obnos, a tak rodina

i na venek se presentuje jinak než díve. Prokop se konen pe-

svduje, že Hela má pravý cit — (zase ten pravý cit!) — a že jej

opravdov miluje, a tím koní se kus.

Hlavní svou pochybnost jsem už vyslovil. Vracím se k ní a ješt

pipojuji, že do jisté míry vedle oistné lásky na rodinu psobí i pe-

níze Prokopovy. Elis ve skutenosti z Prokopa bére jen peníze a hned

od samého poátku jen na jeho peníze myslí, teba mu myšlénku

špatný Viták poád a poád vnucoval a sesiloval; paní Elisova je

takto hodná, pracovitá žena, ale nad peníze její filosofie také ne-

sáhá ani na pí. V celém kuse není nic, nejmenšího rysu, který by

prozrazoval, že v Elisové je duše; má Helu ráda, není ani na muže

zlá, akoli se s ním poád hašteí, protože projedli a propili vno,

obsluhuje také se vzornou pozorností Prokopa — ale to všecko uka-
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zuje -jen, že peníze jsou jí hlavní vcí. I Hela je tím do znané mírv

nakažena — Prokopovi to sama nkolikrát íká, stavjíc proti pen-
zm svou chudobu.

A Prokop.^ Cím pivál rodin toho »nového vzduchu*? ^Prokop-

251etý. Tvá holená — nanejvýš krátké kotlety; vlas hladce piísnut

Šedé brejle nebo skipec, jejž však neteba míti stále na oích.

V prvním aktu úbor smutení, v ostatních šat erný volného stihu.e Prokopova musí jímat a úinkovat pátelskou srdeností a silou

vnitního pesvdení, ale musí být prosta všeho jalového ka-

zatelství.

«

Tak autor sám nám Prokopa pedstavuje, a jsme tedy zvdavi,

jak se bude chovat. Slušn. Je vdecky vzdlaný — chemik; taska-

vinami ublížil si oím a proto zabývá se hudbou. Helu, sotva pišel,

vzal si na paedagogickou mušku. Psobí na ni svou pouhou a spo-

ádanou pítomností; avšak etla také v jeho zápiskách (nepkná

indiskretnost!', že ji pokládá za povrchní a zanedbanou, a to psobí

ješt více; slyšíme pak, jak Prokop opravuje její mluvu, aby se vy-

stíhala sprostých slov a nemluvila ->jako •hokynáka«, slyšíme, že

chodívají do divadla, Prokop jí nkdy pedehrává — (hudba má na

ni dobrý vliv, vliv pímo výchovní), asem ji uí hrát a konen
se pesvdil o její lásce.

Prokop je tedy, jak vidno, slušný mladý pán. Stc^jí sociáln

i svým vzdláním výše Hely — že by jako lovk, jako duše, ml
vyšší cenu, z nieho nevidt. Autor nechce, aby herci z nho dlali

kazatele — ale já si nemohu pomoci, na mne dlá dojem šosáka, a

práv tím, že tak mnoho mluví a nic nedlá. Ze se stará o Helu,

rozumí se samo sebou; miluje ji pece. Já bych si pál, aby se byl

staral o njakou osobu tetí, aby vbec nco dlal a dlal pro jiné —

-

Hela mohla pak porovnávat jeho jednání a z toho i pro sebe erpat

hlubší pouení než z jeho blahomravního broušení. A také se mi nelíbí,

že na konci, když si lásku vyznah, pije na zdraví »naše« a »na naši

lásku« — nemohu si pomoci, to pití mne píliš upomíná na — Palmu.

V Palm nebo na Žofín — pití je pití. Nevím — ale dva opravdoví

lidé, spojujíce se pro život, nemusili by si tak pipíjet; vždy nejsou

ve spolenosti, ale sami — jak všední to obadnost!

O sob pkn jsou vypracováni Elis, Elisová, Viták i ta do-

movnice; scény v Palm jsou živ a pravdiv podány — tu i tam

jsou scény ponkud rozvláné a zbytené (domovnice na p. zby-

ten asto se objevuje). Nejlépe je kreslen Elis, lovk malý

a slabý — lump, jak na konec sám vyznává. A proto asi v prvotním

naSe doba i., '.». 44
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vydání také bídn skonil. V novém spracování autor, jak už eeno,
pokus otrávení a mrtvici Elisovu vynechal — že prý charakterové

tím se nemní: skuten? A nemní se dj? A autor nám poví,

pro pvodn Elisa chtl odstranit — patrn mu vadil — a my mu
pak povíme, v em nám jeho další palmovská existence pekáží.

Avšak chci radji již konit, I pan Simáek už dlá rozdíl y

mezi »povolanými a nepedpojatými« kritiky a kritiky jinými, tedy

nepovolanými a pedpojatými, a já se obávám, že by mne pak vadil

do té — prvé kategorie, kam po mém skromném soudu patí kritik,

jemuž vývoj naší dramatické literatury není lhostejný. A takových

kritik je ji', více, a naši ctní spisovatelé si asem na n pivyknou.

Trpký pocit zbývá mi, srovnávám-li všecky ti kusy: Maryšu,

Útok zisku. Jiný vzduch — pocit, jenž ovšem se nepojí k uml-
cm a jejich umní Zdá se mi totiž, že všecky ti kusy jsou obža-

lobou naší lásky k mamonu -— a skuten, když lovk pozornji

pihlídá, vidí v tom našem »eském«, » vlasteneckém* atd. »idealismu«

mnoho materialismu, vdomého i nevdomého. — — B.



Výtvarné uméní.

Výroní výstava krasoumná.

Letošní výstava Krasoumné jednoty nijak nevymyká se z ádu
výstav oficielních ; domácí umlci tentokráte nepodávají dl nad

dívjší vynikajících, a cizina také se niím zpsobem více vynikajícím

nepedstavila.

Máme-li dáti hostm pednost, skuten nevíme, co bychom

tu obzvlášt vytýkali. Vidíme Achenbacha, Matjku, Munkácsyho,

a obrazy jejich hlavn tím nás poutají, že vnukají srovnání s umlci

domácími; i z menšího obrazu Munkácsyho možno vypozorovat

vliv na Brožíka, Achenbachovo moe vybízí srovnat moe Knpfe-
írovo. Miinkácsy-Jio »Zastavárna « ukazuje ustálenou již techniku

barevnou a charakteristické šedo, jako Matjkova zvláštní mod se

vidí i na podobizn; Munkácsy pedvádí zastavárenské figury beze

všeho pepjetí — dobrý to pokyn nkterým našim realistm, nev-

doucím druhdy, jak zachytiti skutený charakter situace. Na p. Rcxovy

Vinohradské jatky — nehledíme-li ani k barv a ostatnímu provedení—
po našem vkusu docela zbyten pedstavují nám lovka, jenž

upadl — to se mže státi všude. Pozoruhodná je Matjkova skizza

Zižka u Kutné Hory a jeho studie— na nkterých zvláštní zpsob
hned tužkou oznaovat osvtlení.

Obrazy Ranpa, Jorisa, Lessilio a mn. jiných poutají oko —
velmi povedená je soška Benlliure (To to pálí), pohyb hošíka

ministranta, odhodivšího kaditelnici proto, že se spálil, zachycen je

na celém tle; jen se mu podívejte na ruku, jak ji hodil pod paži

a jak prsty se mu zadírají do komže.

Z domácích Chitussiho Paíž za veera až mile psobí ; zejména

i svtlové efekty — (na p. reflexy svítilen vedle ervánkového osvt-

44*
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lení) ukazují nám mistrovu jemnost. Hyjiais je vždy zajímavý ; s ana-

tomií mistr Hynais má poád svou zvláštní smlouvu, na p. i na

» Parisovi « ; také osvtlení a barvu má Hynais své; jako na p.
píliš zelený reflex na krku studijní hlavy — zvláštní mistrovství jeví

se nám na »Párisovi«, jak podána je mkkost masa (svalstva).

Broik vystavil více kus ve francouzské své nynjší manýe;
i jakožto portretistu mžeme jej studovat. — Zeníškova (na p. . 53.)

zdá se nám býti jako (podobizna) živjší, pravdivjší. »Milton a Ma-

riou Delorme« ukazuje nám technickou dovednost Brožíkovu; ale

osoby nejsou charakterisovány, nejsou individualisovány, a tím obi"az,

jenž mohl by podati celou charakteristiku XVII. století, pestává na

umní, smíme-li tak íci, vnjším. Kniipferovo moe mžeme, jak už

eeno, srovnat s Achenbachovým (Na širém moii; již delší dobu

se nám podobá, že Kniipferovo moe je jaksi ztrnulé, není dosti po-

hybu, není dosti života — umlec snad sám to cítí, a proto obrazy

své symbolisuje moskými pannami. Jak nesnadno je ovšem vy-

podobit moe, aby neztrácelo i pi své ohromnosti svj zvláštní

ráz — že pece je jen vodou — toho pouný píklad dává

Francouz Rcnouf {y^di širém moi): výraz tonoucího mladíka ihned

zajímá, a již tím moe samo zatlaeno je do pozadí, zejména, vidíš-li

na ruce, jež má býti ošplichnuta vodou, že místo vody na ní z-
stala zelená barva.

ScJnveigerfLV »dopadený mužík« upomíná na týž pedmt ped
lety provedený docela opan; tenkrát mistr dokazoval, tuším, že

i akvarel mže podat temnost barev olejových — tentokrát stejný

pedmt podává se svtleji. Klusáek (Zahradnictví — Vinaství)

myšlénku svou vždycky dovede urit vyjádit. Klusáek má již svj

uritý ráz, nabádá k pemýšlení, neruše ist umleckého dojmu;

alespo referent i v jeho zahradnictví a vinaství postehl kus sociál-

ního života — není to již bývalá idylla, kterou v obrazích zíš —
umlec nezapírá i zde, že nedávno nám dal » Studni moudrosti «, k níž

obsahem pímo se pojí vystavená »Vanitas«.

Milý pedmt a mile procítný dal Slabý (>Sv. Petr Pasákem*);

k myšlénce i technické provedení i detail krajináský dobe souhlasí

s celou koncepcí. V eské lidové pohádce — zejména také v legen-

dách — nalézti bychom snad mohli tu duši eskou všecku a ryzí;

pro toto pole leží ouhorem v našem umní, na našich výstavách.?

Schwaiger toto pole ped lety vzdlával, a jak úspšn — doufáme,

že na národopisné výstav nalezneme z tohoto oboru všecko shro-

máždno, Schwaigerova » Širokého, Dlouhého a Bystrozrakého«, zde
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»Sv. Petra «, sbírku Alšových obraz a co ješt máme. Holárkv
Miláek lidu z pedešlého dne« v komposici i provedení zasluhuje

uznání ; Bartokovy obrázky — (Sthování, Hrái na steše) — jeví

realistické nazírání již osvdené
;
jeho upímnost a nehledanost v po-

jímání pedmtu, naivní výraz jeho drobných lidí v jejich všedních sta-

rostech a zábavách — a všednost v tomto pípad je život všecek—
vždycky nás oberstvují. Tma podal z vojenského života obrazy

prav^divé a vele procítné.

]ž7šin (Na odpoinku) dává milou vzpomínku na Slovensko,

jehož život panské spolenosti lépe vystihuje nežli život lidu skuten
vniterní. Konen upozorujeme ješt na Mnsk<roy návrhy medailonu

pro spoitelnu.

Ze sochaství eského Myslbekovo poprsí hr. Thuna provedeno

je mistrné; Smolíkova Pamtní deska Nerudova (na dvím, v nmž
spisovatel žil, v Ostruhové ulici na Malé Stran) je velmi vkusná,

snad držení, svalstvo figury je ponkud mdlé. V-s.



Rozhledy vnitní.

»TABULKOVÝ* BOJ V PRAZE — ROZPUŠTNÍ SBORU PRAŽSKÉHO — PKAHA-LUBLA-
LYON — PORÁŽKA TEBENICKÁ — »OPRAVA« TISKOVÁ — SLEZSKO — SLOVINXI
V KOALICI — LVOVSKÁ VÝSTAVA — SELSKÝ SJEZD V RZESZOW — POLSKORUSÍNSKÉ
PUNKTACE — — UHERSKÁ KRISE — MAARSKÁ ORGANISACE HOSPODÁSKÁ — KO-

LOŠSKÝ ROZSUDEK.

V Cechách a na Morav v život veejném jest tém úplný klid

:

jen »tabulkové« aféry v Praze a smutné zvsti z jazykového pomezí udr-

.' zují veejný zájem. »Tahulkový« boj, jak nyní již vidt, neposlouží váž-

nosti první obce tohoto království. Pražská obec nedovedla obhájiti své

prerogativy proti porušování se strany soukromník. Je-Ii pravda — a to

! uznal sám správní soud — že oznaování ulic je právem obce do oboru

její samosprávy patícím, pak oznaování ulice soukromníkem jest po-

^
rušováním tohoto veejného práva obce. Právo soukromé jednotlivcovo,

vyvsiti si na svj dm, cokoli se mu zlíbí, ustupuje ped oním vý-

hradným právem obce. Obec má k provedení a obhájení práv svých vý-

konnou moc, které užiti mla k odstranní soukromých tabulek. Pražská

obec však neinn pihlížela k pibíjení soukromých tabulek, odkazovala

vc právnickým komisím, vydala výnos esko-nmecký o eských názvech

ulic, a pražská nároží mezitím žloutla nmeckými tabulkami! Pražská

obec také tento proces, v nmž šlo o její vážnost, o její autoritu, pro-

hrála, a kdyby dnes chtla se vzchopit a soukromé tabulky odstraovat,

musila by zakroiti proti svým vlastním radním, kteí persifláží autoritu

obecní v této otázce sami uvádjí v posmch.
Ve spojení s bojem tabulkovým proskakují povsti o rozpuštni

sboru obecních starších v Praze: nelze ovšem posud domysliti se pí-

iny; avšak povsti ty potvrzují náš názor o klesnutí autority obce

pražské, uvážíme-li k tomu, že místodržitelství nechává si pedkládat
programy schzí, a že policejní editelství v tabulkový boj zasáhlo notou,

ve které dokonce pipomíná obci paragrafy trestního zákona. Pošramo-

cenou reputaci obce Pražské nenapravily poklony, kterých se dostalo panu
námstkovi v Lyon.

Lubla má také tabulkovou aféru : systematický, promyšlený postup

tamjší správy obce mohl by u nás býti vzorem.



^95

Mimodk staly se pražské tabulky také pernou satirou na náš ve-

ejný život. Tabulky udržují veejnost v napjetí, o nich vydávají noviny

denní bulletiny, a co takto Praha sleduje každou nov pibitou a každou
pomazanou tabulku, na jazykovém pomezí ztrácíme pdu. Po porážce

v Terezín následoval kritický okamžik pro Manetín a nejnovji zazna-

menáváme smutnou porážku Tebenicích, kde Nmci. bez boje zmocnili

se prmyslového podniku, který z eských rukou pišel do exekuní
dražby. Nedostatek organisace v tomto pípad, který se stal pedmtem
úvah našeho tisku dle zásluhy ostrých, bije do oí. Z initel, na nž
v této vci dopadá tíha viny, dosud neozval se nikdo, aby píinu in-

dolence ve vci této vysvtlil. V tomto pípad nelze ani mluviti o zvláštní

agitaní pevaze Nmc, nebo Nmci dobyli vítzství bez boje, koupili

Tebenický pivovar za sedm tisíc pod odhadní cenu.

íšská rada vídeská ukonila zasedání poátkem ervna. Vyízeny
mimo rozpoet zejména i>oprava« tisková a smlouva obchodní s Ruskem,
Pro rokování o berních pedlohách a o pedlohách nového civilního i-
:.ení soudního ustavily se zvláštní stálé výbory, které budou zasedati do

18. ervna. Podstata »reformy« tiskové nijak neodpovídá dvacetiletým

snahám reformaním. Pedlohami v obou snmovnách pijatými, které

bezpochyby v brzku dosáhnou sankce, zrušuje se povinnost kauce pro

periodické asopisy až dosud pedepsaná ; stanoví se, že drobný prodej

asopis každému, kdo jinak dle živnostenského ádu smí živnost pro-

vozovati, povolen býti musí; zavádí se též prodej asopis — ovšem
jen zemskými vládami schválených — automaty; a konen upravuje se

nejakutnjší v poslední dob zejména u nás otázka objektivního ízení,

má-li úad konfiskující oznámiti vydavateli listu místo konfiskované,

V této posléze uvedené otázce budoucí novela tisková naizuje konfisku-

jícímu úadu, aby oznámil lánek závadný; jestliže však v novém vydání

shledá se závadným lánek jiný, který díve pozornosti snad byl ušel,

mže býti asopis pece zabaven. Ke skutené svobod tiskové teba je

nutn zrušení kolku novináského, jenž u nás ron vynáší sumu po-

mrn ne tak znanou — pl druhého milionu zlatých : zrušení kauce

snad uvolní ásten tisku, snad vznikne celá ada nových týdenník,

ale na založení denník — a o ty jde — kteréž finann musí býti

hned z pedu silné, ali nemají se státi vládními, otázka kauce vlivu

nemá. Jest dále teba k volnosti tiskové svobodné kolportážc — bez té

není myslitelno žádoucí rozšíení tisku ; nové ustanovení, že zemská vláda

oprávnným živnostníkm povolení k prodeji udliti musí, nestaí pi
známém chodu úedním ; v debat byla právem navrhována lhta, po

jejíž viplynutí povolení to by mlo býti pedpokládáno, tak jako pi spol-

cích, nebo jen tím zpsobem by libovle úad vi oposinímu tisku

mohla být paralysována. Jest konen teba k úplné tiskové svobod od-

stranní objektivního ízení, a toho tisková novela se nedotýká, nebo,

co tato nyní stanoví, dávno se praktikovalo, i jest to pouze authentickým

výkladem zákona, a to ne výkladem píliš liberálním : oznamovala hejt-

manství díve i véíy a siaíe závadné, takže i týž lánek se mohl otisk-

nouti. — Že nynjší tisková »reforma« je — nikoliv dílem parlamentu,

nýbrž koncesí vlády -— nepekvapuje pi malomoci parlamentu i v ny-
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njší ée koaliní: parlament sám pi každé píležitosti si svoji malomoc
doznává, jakož se stalo pi známém návrhu na vyslání komise k vyšetení
píin krvavých srážek Ostravských a Falknovských. Zajímavo je tu

srovnání moci parlamentu cislajtanského a translajtanského ! Nmetí li-

berálové pi debat tiskové svoje jméno jako v.ždy desavouovali : táž

strana, která ped lety nazývala zrušení kolku novináského » píkazem
veejné mravnosti«, dne 30, kvtna 1894 pod heslem »radji málo nežli

pranic « hlasovala proti odstranní kolku. Ministr spravedlnosti optoval
»ochotu«, zrušiti objektivní ízení, když parlament mu vydá tiskové de-

likty ped státní soudy. K této »smn« ani nmetí liberálové posud
nemají chuti.

Koalice se trochu pohašteila o Slezsko, kde Poláci a Nmci na-

razili na sebe. Nmci zizují v Opav »ochrannou« »Nordmark«, Poláci

prý ve Slezsku dohodnou se spí^e s Nmci než s echy. V »Nordmarku«
mají se spojiti Nmci bez ohledu na kulér liberální, nacionální a anti-

semitický; projektovaná nová organisace nmecká v echách »Jednota
Nmc v echách « má býti ist nacionální a protižidovská.

Také Slovinci zakoušejí trpkost chleba koaliního: Nmci Stein-

wedrovi hlun protestují proti zízení paralelek slovinských na gym-
nasii v Celji.

*

Poláci zahájili ve Lvov poátkem ervna »všeobecnou« zemskou
výstavu, ze kteréž však Rusíni jakoby byli vyloueni. U nás posud vi
výstav panuje chlad, ali teplejší slunko letní nerozeheje našince k de-

monstrativním návštvám in corpore.

Zatím se sympatiemi vítáme projev polského lidu selského ve schzi
v RzeszoM'^ dne 27. kvtna t. r., který se postavil rozhodn proti pol-

skému velkostatku a polskému poselstvu ve Vídni. Zajímavo jest, že

selský lid polský vyslovil se také pro všeobecné, a sice rovné právo

hlasovací.

Za patronace haliského místodržitele došlo mezi poslanci polskými

a ruskými k dohodnutí. » Punktace* tyto zabezpeují Rusínm v Halii
a Bukovin jisté koncese, zvlášt v oboru školství, ochranu proti Ru-
munm v Bukovin, rovnoprávné nápisy na úadech a železniních sta-

nicích ve východní Halii a rozdlení arcibiskupství Bukovinského na

rumunské a rusínské. O dohodnutí tom pedloženo již memorandum
obma polským ministrm; požadavek posléze jmenovaný psobí prý

nejvtší obtíže.

Maai stále udržují svt v napjetí mistrn hranou komedií oban-
ského satku. Když snmovna magnát pedlohu byla zamítla, pospíšila

si snmovna dolní s novým pijetím její, a pedseda ministerstva odebral

se do Vídn žádat za zmocnní k povolání nových magnát k utvoení
vtšiny ve snmovn horní. Ve Vídni se Wekerlovi nedailo, i zadal ka-

binet za propuštnou, a Evropa je odsouzena od nkolika nedl sledovati

nesetné fáse uherské krise. Krise dopomohla chorvátskému banovi Khuen-
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Hedervarymu, že jeho biografie prošla tiskem; avšak utvoiti kabinet slavný

ten muž nedovedl, a to proto, že žádný maarský kandidát ministerstva

se nepropjil k tomu, dopomoci Khuenovi — jejž nazývají »Austria-

nem« — k porteeuillu ministerského pedsedy. Poven tedy Wekerle,

jemuž národ poádal ovace a reservoval místo editele pešské spoitelny

s roními óU.UOU zl pro pípad odpoinku, opt sestavením kabinetu

a jen osoba ministra spravedlnosti Szilagyiho byla závadou, až i ta zá-

vada odpadla; dle zpráv nejnovjších bude Wekerle pedsedou mini-

sterstva, v nmž zstane Szilag}'i. Osud zákona manželského tím ovšem
posud není rozešen. — Co takto Maai ukazují sílu svého parlamentu,

pokraují i na dráze hospodásko-polilické jednak ponenáhlu k vlastní

samostatnosti, jednak k rozšíení svého vlivu. Dva doklady toho: Uherská

vláda dohodnula se s eskomptní a úvrní bankou v Pešti o zízení

zvláštní uherské dunajské paroplai:ební spolenosti : vláda dá podporu a

vyhrazuje si zvláštní vliv na ízení podniku toho, jehož význam za pro-

tekce uherské vlády je samozejmý. Na druhé stran teme, že Serajevská

obec vypjila si u uherské hypotení banky v Peíti na obecní stavby a

podniky 1'4 mil. zlatých

V kološském procesu, který se krátce po zahájení líil bez obhájc,

maarská porota a maarský soud dne 25. kvtna pekonaly snad oe-
kávání a dvru samými Maary v n kladenou : rumunští vlastenci —
potem 1-t — uznáni vinnými a odsouzeni do státního vzení skoro ve-

sms na dobu více let. Tento rozsudek zajisté v celém svt u každého,

kdo zachoval si cit pro spravedlnost, vzbudil ošklivost nad soudci a

upímné sympathie s odsouzenými.

V Praze, 10. ervna 1894. Kn.



Rozhledy zahraniní.

ŽURNALISTIKA A BYROKRACIE V NMECKU — KRÁL OTTO BAVORSKÝ — HEINEV PO-

MNÍK — CALIGULA — NOVÉ MINISTERSTVO VE FRANCII — PANNA ORLEÁNSKÁ — PATHO-
LOGIE REPUBLIKÁNSKÉ POLITIKY — TERRORISMUS CRISPIHO — NIHILISM NA RUSI —
RUSKO A PAPEŽSKÁ KURIE — PRMYSL V RUSKÉM POLSKU — ZRUŠENÍ ÚSTAVY
V SRBSKU — STAMBULOV PADL — Z ANGLIE — NORSKÝ STORTHING PROTI ŠVÉDSKU —

REFERENDUM O PRÁVU NA PRáCl VE ŠVÝCARSKU.

Nmecký íšský snm uzaven, také snm pruský skonil již své

práce, nastává doba prázdnin a politické nehybnosti. Nicmén v íši,

jejíž národ oplývá tak bohatými duševními fondy a chová v sob také

množství protiv sociálních i politických, o mrtvém období mluviti nelze.

Zápasy politické penesly se z uzavených síní parlamentních do sloupc
/žurnalistiky. Nelze upíti, že novinástvo nmecké jest jedno z nejvy-

vinutjších, také základ jeho jest mnohem solidnjší a mén korrupcí

\
nasáklý než v jiných íších, ano po vtšin obtav a horliv slouží

stran politické, jejímž jest orgánem. Tím i váha a moc jeho veejná do-

*sahuje znané výše.

Proto tím hlubší dojem psobilo v Nmecku nezvyklé a buršikosní

chování berlínského zemského soudního editele Brausewettra, jenž jakožto

pedseda pelíení, konaného s nkterými novinami pro ostrou jich kri-

tiku jednání policie pi posledních výtržnostech dlnických v Berlín, vy-

slovil se o žurnalistice s vyzývavým despektem. Neodvislá žurnalistika

nmecká nevidí v tom ojedinlý zjev, nýbrž systém. Také skuten stí-

liání noviná zejména pro osobní urážky hrabte Capriviho a odsuzo-

vání jich k citelným trestm penžnísi i svobody jest na denním po-

ádku. Tak pro týž delikt stíhán a proti všemu dosavadnímu obyeji

ped berlínským soudem odsouzen byl konservativní poslanec bavorský

baron Thíingen. akoli lánek jím psaný vydán byl v Bavorsku. Ale

i v jiném smru vane ostrý a úzkoprsý vítr proti každému volnjšímu

,
slovu. Pastor Keller v Diisseldorf upadl v disciplinární vyšetování pro

pohební e, v níž mezi jiným pravil, že smrt vyrovnává všechny roz-

díly a že ped soudnou stolicí boží nejmocnjší vladai a nejbohatší

milionái jsou si úpln rovni s nejbídnjšími vagabundy. Le žurna-

listika také nemlí. Veejn obviiíuje pruskou byrokracii, že Jest za-

staralá, že postrádá Širších rozhled, zejména pak hlubšího vzd-
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láni sociáln politického a národohospodáského, a žádá drazn za pro-

nikavé vyistní úednických kanceláí. Ba kritika asopisecká necouvá

ani ped vysokými rádci koruny, a že i v této otázce oste setkaly se

opt oba tajn proti sob intrikující proudy starého a nového kursu, tomu
nasvduje žíravá poznámka Bismarckových, »Hamburger Nachrichten«,

jež takto Štvou ministerského pedsedu Eulenburga proti Caprivimu

:

»Hrab Eulenburg jest státníkem, ale hrab Caprivi jest a zstane vo-

jákem, jenž na své politické stanovišt byl komandován a tam nyní di-

letuje.«

Podezelá zpráva dochází z Bavor, že nešastný královský šílenec,

Otto, zbaven býti má koruny ve prospch nynjšího vladae Luipolda,

jehož borussolilství jest známé. Zpráva byla sice jaksi nesmle vyvrácena,

zdá se však, že jde vskutku o pokus k dalšímu utužení nadvlády pruské

nad Bavorskem, jehož první tragický akt odehrál se ve vlnách modrého
! jezera Starenberského a jenž zstává jedním z nejtemnjších bod Bis-

marckovy politiky.

Zdánliv literái"ní, vskutku však zásadn ethicko-politický boj vzplanul

o Heinev pomník v Mohui. Veliký duch básnický a nepkný charakter

stojí zde proti sob. Celý tábor liberál a demokrat jest pro pomník,

odprci pomníku jsou nadšení HohenzoUerovci, konservativci, nationálové

a antisemité Nemohou Heineovi zejména odpustiti jeho jedovatou satiru

na ducha, jenž ztlesnn jest v dnešní idei velkogermánské.

len mnichovské akademie, profesor Quidde napsal brožuru »Cali-

-,iila. Studie o ímském šílenství césarovském« ; státní zástupce hledal

v ní narážky na císae Viléma. Akademie ovšem — jinak by vru ne-

zasluhovala svého jména — si pospíšila, aby svému lenu vyslovila ne-

libost — len však konstatoval, že na císae Viléma nemyslil. Liberální

tisk právem ukazuje, že brožurkou charakterisováni byli píliš ochotní

rádcové koruny.

Ve Francii bylo tenkráte opt živo. Ministerstvo Perierovo, dva-

aticáté ministerstvo tetí republiky, padlo. To by konen bylo zcela

pirozené, nebo Francie si vždy dopává potšení dvou neb tí mini-

sterských krisí do roka Zajímavo však jest, že ministerstvo klopýtlo

pes otázku sociální. Vláda píke odmítla žádost dlnictva pi státních

drahách, aby súastniti se mohlo sjezdu spoleenstev železniních dl-

ník. Když radikálové a socialisté ve snmovn ve vci té interpelovali,

žádala vláda za schválení svého jednání, zstala však 251 hlasy proti 223
hlasm v menšin. Perier byl nucen demissionovati, a v prvním okamžiku
se zdálo, že z krise vyjde ministerstvo radikální. Avšak republikánští

oportunisté ihned zase srazili své ady, a zmna ministerstva byla více

nominální než vcná. Bývalý pedseda ministerstva, pak pedseda sn-
movny Dupuy utvoil nové ministerstvo, bývalý pedseda snmovny, pak
pedseda ministerstva Perier stal se opt snmovním pedsedou. Jest

vidti, že epigoni Gambettovi umjí scenerii mniti velmi obratn a že

mají úlohy dobe rozdleny.



700

Nové ministerstvo jest v nejvlastnjším slova smyslu parlamentárním.
Dle toho vyhlíží též jeho odbornost. 3 í lety soudní referent Poincaré stal

se ministrem linancí, plukovní léka Lourties ministrem obchodu a jmý
léka Viger ministrem orby. Nová vláda pestála záhy prudký útok obou
krajních kídel snmovních pro odmítnutí vynález-u Turpinova minister-

stvem války. Ministr generál Mercier ml nesnadné postavení a vyprostil

se z nho opt spíše obvyklými tirádami na vlastenectví a statenost

armády než vcnými dvody.

Populární návrh Josefa Fabra na dekretování národního svátku

Panny Orleánské pijat vládou nikoliv bez obav ped náboženským rázem

této slavnosti, V tom smru, jako vbec v širším a vyšším obzoru

ethickém a sociálním, jest politika republiky ješt daleko za fran-

couzskou literaturou i žurnalistikou. Kdežto veliký moralistický analytik

P. Bourget pijat v lno akademie, jedná se o to, aby schválily republi-

kánské soudy »narovnání«, dle nhož ddicové Reinachovi spolen
s Cornelinem Herzem vyplatí likvidující spolenosti Panamské pl dru-

hého milionu frank, ímž celá vc bude urovnána a další trestní stí-

hání zastaveno a touž dobou proslulý kriminalista Leveillé v snmovní
debat o tom, aiá-li ponechána býti veejnost popravy, horliv zastával

trest smrti jakožto jediný úinný prý prostedek proti bombám anar-

chist. Kdo by nevzpomnl pi tom na. slova Lva XIII., jež pronesl tvto

dny k vdci dlnických poutník francouzských Harmelovi, ie ohrození

Francie vyjde jen z lidu.

Italský parlament tžce provinil se proti majestátu Crispiho. Vy-

ssávání lidu italského, jež bylo vždy hlavním prostedkem i cílem poli-

tiky Crispiovy a jež dosáhnouti mlo vrcholu finanními » reformami

«

Sonninovými, nemohl parlament pece srovnati se svým svdomím. Uzá-

konní pedloh vázlo, a Crispi hodlaje cíle svého dojíti oklikami, žádal

o volbu ko:nise úsporné, jež by do trnácti dn podala své návrhy, "na-

lezl však pro návrh svj vtšinu jen 11 hlas. Nyní pokládal Crispi za

vhodnou dobu k pomst nad parlamentem. Podal demisi, avšak ani ve

snu mu nenapadá dáti si vyrvati moc z rukou. Jakmile pinutí krále,

že jej povolá znova k utvoení ministerstva, bude osud nynjšího parla-

mentu zpeetn. A volby do parlamentu bude íditi on sám!

Bohužel, že nemá dnešní Itálie politika, jenž by schopen byls úsp-
chem Crispiov terrorismu eliti. Rudini i Zanardelli co do schopností

hluboko stojí pod ním, a oposice jich jest spíše osobní než vcná, Gio-

litti pak tžce kompromitován jest procesem Tanlongovým, jehož de-

taily vrhají píšerné svtlo na vládní, parlamentní a hospodáské pomry
mladé velmoci. Pi tom však vláda italská osvdenými prostedky sta-

rati se umí o zevní klid a spokojenost. Vojenské soudy pracují rychle

a pesn : poslanec Felice Giuffrida, parlamentem vvdaný, odsouzen na

18 a jeho spoluobžalovaní na další celou adu let pro povstání na Si-

cílii do tžkého žaláe.
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z Ruska Jocházejí temné a vážné zvsti, že nihilism hlásí se opt
k životu. Zdá se, že tentokrát nejsou to jen plané smyšlenky rusožrout-

skych asopis, nebo stala se dležitá administraní opatení, jež nepo-

strádají zajisté podklad. Znova zízeno carem Mikulášem založené

zvláštní oddlení týkající se personálií civilního úednictva, jehož jmeno-

.vání odato jednotlivým ministrm a podízeno pímo carovi, a gene-

jrálu erevinu udlena nová zvláštní funkce bdíti nad bezpeností carské

rodiny. Pes tato opatení lze souditi, že jde spíše o opoždné vý-

stelky odumírajících ideí, než o hnutí revoluní široce založené. Nebo
nihilism ml vždy podklad liberáln politický a nikoliv sociální a ne-

plodnost i životní neschopnost liberalismu jest v západní Evrop, odkud
vyšel, jasn již dokumentována.

Dležité sblížení nastalo mezi Ruskem a ímskou kurií. Vyjedná-

vání vedl mohilevský arcibiskup Kozlovský, a výsledkem jeho jest jmeno-

vání diplomatického zástupce Ruska, Izvolského, ministerským residentem

ve Vatikáne. Známkou kulturního styku s Malorusy zahraninými jest

povolání kyjevského profesora historie, Hruševského, na universitu Ivov-

skou, kde pednášeti bude v ruském jazyce.

Prmysl tovární v ruském Polsku znan jest vyvinut. Velkých to-

várních závod napoteno zde ()4, v nichž pracuje 37.121 dlník,
I z nichž však jest 5U'5% — analfabet! A ješt jedna smutná íslice:

i o5'Vo ruského dlnictva jest syfilitickým.

V mladých slovanských státech balkánských sbhly se dv dležité

události : V Srbsku království Milanovo — zvané Alexandrovo — odvážilo

se posledního trumfu : suspendovalo ústavu z roku 1888 a obnovilo

reakní z roku 1869, dle níž mezi ' jiným jest oprávnna jmenovati

jednu tetinu poslanc sama koruna. Zárove zahájena persekuce radi-

kál, a zcela dle receptu Sardouova konstruováno i » široko daleko roz-

vtvené spiknutí*. Milan sám prozatím po korun prý netouží, spo-

kojí se titulem »nejstaršího generála srbské armády«, nikoliv však

ad honores — nýbrž s tuným platem. Radikálové zachovali se k ce-

lému stavu vcí ku podivu chladnokrevn. Nelze dosud íci, zda z ne-

dostatku energie, i z dvod taktických Každým zpsobem však od
stupn k stupni klesající dynastie Obrenovi ^ralá jest k pádu, a žur-

nalistika evropská také skuten již na trn srbský dosazuje nové pre-

tendenty.

Druhá dležitá zvst pišla z Bulharska. Stambulov, jenž z chytrého

advokáta vyšinul se na pedsedu sobrání a ministerstva, jenž po osm
let jako upír tyranisoval Bulharsko, jenž neštítil se potísniti ruce své

krví svých odprc a Špinavým mamonem, konen padl. Nestal se

ovšem obtí své proliruské politiky nevdku, nýbrž intriky svých dí-

oiších stvr a prince Ferdinanda, v jehož moci a schopnosti se patrn
spoítal. Poal býti nepohodlným tm, jež stvoil, byl poražen se shora

a nikoli — z doia, v tom práv jeho Nemesis. Demise jeho neobešla se
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bez scén boulivých dlouho tajená záš lidu dobyla si konenž pr-
chodu.

K vlád povoláno ministerstvo koaliní se Stojlovem, Stambulovým
osobním, nikoli však politickým odprcem v ele. Jak psobiti bude
pád Stambulova na zahraninou politiku knížectví, nelze ani pibližn
uhádnouti.

Také z Anglie zaznamenáváme aspo ástenou zmnu ministerstva.

Správce obchodu Mundella byl. smeten veejným mínním anglickým, po-

nvadž ml styky se správou padlé akciové banky Novozeelandské.

Žurnalistika anglická poádala sjezd v Londýn, jehož súastnil se

i arcibiskup Westminsterský, kardinál Waughan, jenž pi bankete pro-

hlásil, že již déle než tvrt století jest horlivým žurnalistou, ponvadž
se pesvdil, že v dnešní dob slovo novináe mocnjším jest u lidu

než slovo kazatele.

Oposice radikálního norského storthingu proti králi Švédskému na-

bývá vážného pozadí, na emž vláda švédská není bez viny. Ješt není

zapomenuto okídlené slovo korunního prince švédského o nutnosti vo-

jenské procházky Norskem, a opt objeveny storthingem a ve form inter-

pelace pedneseny okolnosti, jež dodávají výhržce té zvláštního významu.
Odhaleno, že vojenské úady tajn schváln pokazily oO.OOO pušek v skla-

dištích norské armády, že uinily nepotebnými dla a navrtaly norské

lodi. Tím nabyl konflikt rázu dramatického.

Nad míru cennou demokratickou institucí švýcarskou, referendem, jímž

poskytuje se bezprostedn lidu právo hlasovací o návrzích zákon, roz-

hodnut v posledních dnech ped forem zákonodárným problém o nároku

na práci. Švýcarská organisace socialistická nepokládala sice otázku tuto

za dosti zralou, aby státi se mohla již nyní pedmtem praktického zákono-

dárství Výstední živly provedly však svj úmysl, a výsledek byl dle

toho. Valná vtšina obanstva nesúastnila se vbec hlasování, a návrh

293.000 hlasy zamítnut proti 75.000.

V Praze, 10. ervna 1894. H.



Rozhledy po veejném hospodáství.

ŽELEZNINÍ TARIFY A DEFICIT STÁTNÍCH DRAH — » LIDOVÝ LIST« — UHERSKÉ ZÁMYSLY
S PAROPLAVEBNÍ SPOLENOSTÍ DUNAJSKOU — SPOLOVÁNÍ ROLNICTVA V PRUSKU A

U -S:ÁS — RAKOUSKO-RISKÁ SMLOUVA OBCHODNÍ — KLESÁNÍ ÚROKOVÉ MÍRY.

V Železniní politice naše ministerstvo obchodní šlo vždy za pí-
kladem uherským. Uhry v doprav osobní zavadiv pásmovou sazbu,

i nezstali jsme dlouho za nimi, uzákonna laciná pásmová sazba také

u nás, lacinjší celkem nežli v Uhrách. Uhri, aby zvedli svj vývoz

a zvelebili své prmyslové závody, odhodlali se znan sleviti na doprav-

ních sazbách pro zboží ; tím naše polovice byla nucena uiniti pro

svj obchod a prmysl nco podobného, a tedy sníženo dopravné

za zboží na našich státních drahách daleko znanji ješt nežli v druhé

polovici íše. Ale vc ta mla své pedvídané a nepedvídané ne-

: hody : levné pásmové sazby v doprav osobní se vydaily rozhodn
na prospch široké veejnosti, a po státních drahách také dráhy sou-

kromé se vidly nuceny je zavésti (a nestalo se tak ani s nijakou vtší

jich škodou, jelikož etnjší cesty obecenstva hradily skoro zúplna scho-

dek vzniklý z nižších sazeb). Za to laciná doprava zboží se nechtla

nijak osvditi; oekávání, že pibude dopravovaného zboží mrou ne-

tušenou, se nesplnila, zboží sice dopravilo se po státních drahách více,

ale z daleka ne tolik, aby se tím kryl schodek z menšího dopravného.

Drahám soukromým, které vykávaly, až jak se zlevnní sazeb osvdí
na státních drahách, zašla chu k následování, když spozorovaly ne-

utšené výsledky na státních drahách. Tím zavinna veliká nerovno-

mrnost v rakouských výrobních a obchodních pomrech, závody a ob-

chody poblíže drah státních požívaly nepomrných výhod proti ostatním,

a to na útraty veškerého poplatnictva. Nejvíce státních drah je dosud
v Halii a v chudší ásti zemí alpských, nejmén na Morav a v sever-

iních a východních echách. Tedy zrovna prmyslové a obchodní zem
trestány a bity jsou ve prospch zemí neobchodních a velmi neproduk-

tivních. Pimyslí-li se k tomu, že systémem refakcí, výhodami to poskyto-

vanými v rozsáhlé míe velkoprmyslu a velkoobchodníkm, se sice velká

výroba dovedla Škodlivým následkm všelikým všude dobe ubrániti, a že

celá tíha nesrovnalostí zasáhla vždy jen prmyslníky a živnostníky drobnjší.
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nebude žádnj' dobrý pítel lidu na vahách, co o všech podobných refor-

mách tarifních se má souditi. Aby tená si dovedl uiniti pravý po-

sudek, uvedeme zde ukázku, co zmohou na p. jen samé refakce bez

ostatního úinku tarifních neshod : V jistém moravském menším mst
je rozšíen dosti znan prmysl mlynáský. Vedl.e nkolika mlýn men-
ších je tam i jeden rozsáhlejší (ale ani z daleka ješt prmyslový obr).

Nuže di'áha, která tam dojíždí, povolila refakci jak na pšenici tak na
mouku všem tm, kdo jí do roka pi nejmenším dají k doprav 500 va-

gón, a sice slevila na každém vagónu (i zl. Ze všech mlyná tamních
pouze jediný mohl podobné množství dráze k doprav podati a proto

pouze jemu dostalo se výhod refakních. Dodal-li celkem dráze lOuO va-

gón ron (a k tomu neteba ani píliš veliké výroby), dostalo se mu
proti ostatním mlynám slevy na dopravném GOOO zl. Což když tento

vyrabitel spokojil se s tímto výdlkem OOOO zl. ron? Zajisté tu ostatní

musili pracovati zadarmo, aby s ním vbec konkurovati mohli.

Ale tím nejsou ješt všecky nesrovnalosti z nerovnosti a pílišné

láce tarif vyerpány. Státní dráhy mají celkem investovaného kapitálu

základního na 1000 mil. zl., krom toho pejala státní správa veliké

dluhy prioritní. Kapitál ve státních drahách uložený zúrokuje se sotva

'-'/•Vo' státní pokladna však do tchto podnik nevložila snad vlastní

své úspory, aby se mohla tímto výnosem spokojiti, jak tvrdily Excelence

Wurmbrand -a ješt draznji president Biliski, nýbrž pejala od želez-

niních spoleností dluhy, které musí zúrokovati bu !•"/„, -IVf/y,,, 5"/„

ano až i o** 4"/^, a k tomu celá ada dluh železniních prost se nepo-

ítá na úet státních železnic, pouze se zaadila do ostatních nezalože-

ných státních dluh; jakým právem, to arci vdí bohové. Takto pi nej-

'menším státní dráhy vynášejí státní pokladn mírn páený ^eficit ro-
ních 25 mil. zl., a sice skutený poctivý deficit, jelikož tolik skuten
dráha ve form úrok na železniní obligace zaplatiti musí více, nežli

iní vykazovaný užitek z drah. Neplatí tu tedy výmluva Biliského,

že ve velkém penžníci také ze svých penz nevytží pravideln více

nežli 2'/,,— 3"/q. My jsme do drah neukládali žádné své pebytky ka-

sovní, my jsme se prost zavázali tolik a tolik milion ron platiti v-
itelm drah státních; z výtžku drah však se každoron nemže iihra-

\ díti asi 25 milion, zl. tohoto vydání, nýbrž jimsí se hraditi z dani

státních. Je to deíícit drah i není? Na to jest jen jediná odpov pi-

svdující. A tento delicit musí platiti zrovna ten dlník, který solí

svj pokrm a osvcuje byt petrolejem, jako ten, který platí drahé pe-

níze za potraviny v uzavených mstech následkem potravní dan, aniž

by ml vbec jakýkoli prospch z laciných sazeb drah, tento deficit ptati

se prost z kapes poplatnictva nejchudšího, jelikož bohatší tídy jednak

snadno da svou pesunou na masy spotebovatel, jednak mají opravdu

nejvtší prospch a výhody ze zízení státních.

Pochopí každý snadno, pro veliké listy vídeské pes to bez roz-

pak postavily se na stranu ministertva obchodu proti Kaizlovi, který

na tyto nesrovnalosti tarifní poukázal; lehko pochopíme i stanovisko

» Hlasu Národa «, který prost ást ei Biliského otiskl, v níž zdánliv

obránil vládní politiku, jakoby udržováním nízkých sazeb a povolováním
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znaných refakcí hájila jen zájmy obchodu. Ale jak se má pochopiti

taktika opposiního velkého orgánu našeho, který se v té píin po-

stavil úpln na stanovisko vládní! » Národní listy* pinesly o ei Kai-

zlov tento kratiký rozbor: »že poslanec ten drazn a dvtipn hájil svou

známou tarifní politiku, s kterou my arci jako list lidový souhlasiti ne-

mžeme « A to vše vytiskl proložen »lidový list«, který chce, aby ve-

liký fabrikant našemu národu pi nejmenším cizí, ne-li jeho urputný a

úhlavní nepítel, ml dovoz svých surovin a vývoz fabrikát zpola za-

darmo, i aby mu to zaplatili ubozí poplatníci ze svých mozol.

Uhry po bance rakouskouherské, kterou zúplna dostaly do svých

rukou a svého vleku, sahají zase po dunajské paroplavební spolenosti.

Chtí zaíditi svou vlastní spolenost paroplavební s akciovým kapitálem

10 mil. zl. a roní podporou státu uherského až do 500.000 zl. K tomu
ujednávají s rakouskou paroplavební spolenosti a s uherskými dráhami,

aby prozatím postoupily ást svého jízdného parku nové spolenosti uherské,

slibují pi tom hory, doly, že nemíní se tím nijak konkurence rakouskému
ústavu, ale víme, že maarské sliby asto bývaly chyby. Proto teba bedli-

vého pozoru. Bohužel je jisto, že vláda naše bude zase jednou znan po-

volná velmoci maarské. Šastný maarský národ! Ten má ve své vlád
horlivé zastance a jeho práva dovedla si zjednati pro sebe i naše veejné

mínní. Jak dlouho tomu, co hromovala Neúe freie Presse proti We-
kerlovi v píin rakouslvouherské banky a nyní, kdy Wekerle odstupoval,

nedovede list ten již celé nedle psáti o nm le hymny? te se o We-
kerlovi v úvodním lánlcu, tete o nm v denních zprávách, bursovní a

národohospodáský referent nemluví než o velilcém muži maarském a

konen i feuilletonista notuje do tohoto hluného choru. Nejinak než

jakoby se ne snad pouze naše monarchie, nýbrž celý svt boil, protože

Wekerle by nebyl uherským pedsedou ministerským. Bohužel že i mnohé
naše listy a mezi tmi hlavn »lidové« podobnou starostlivost jeví o globus

maarský.

V Prusku pijali nedávno zákon o komorách zemdlských, které

budou podobnými spoleními jako u nás zamýšlená odborná spoleen-

stva rolnická. V naší polovici íše sotva tak brzy dokáme se projednání

podobného potebného zákona. Pedlohám ministra orby Falkenhayna

málo která strana peje a mimo to se vyskytuje povážlivá otázka ústavní,

že zákonodárství zemdlské písluší snmm zemským a snmové zemští

ke své zákonodárné práci nemají naprosto asu potebného.

Prozatímní obchodní úmluva mezi Rakouskem a Ruskem, která spoívá
na zásad nejvyšších výhod, byla konen vídeským parlamentem pijata.

iNaše obchodní styky s veleíší ruskou byly dosud velmi nepatrný, akoli

'jsme sousedy ruskými na velmi rozsáhlé pohraniní áe. Pouze 4— 5"/„

z pívozu a vývozu ruského pipadlo na naši monarchii ; už i severo-

americké Spojené Státy nás daleko pedstihly vykazujíce trojnásobné skoro

ninožství zboží v obvozu s Ruskem. Když smlouva projednávána ve

snmovn poslanecké íšské rady, ml poslanec Kramá pozoruhodnou
e o hospodáském vývoji ruském. Vídeské listy nelib na to hledly,

asopisu »Neue freie Prese* nikterak se nechtly líbiti chvály Kramá-

NAŠE DOBA I., '.). 45
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rovy i snažila se co možná seslabiti hospodáskou mohutnost íše ruské.

Ale nadarmo; zrovna v témž ísle zaznamenával asopis tento s dsled-
ností obvyklou u novin moderních vbec, jak 3%ní dluhopisy ruské

ve zlat pedstihly svou cenou 3'7,>ní dluhopisy nmecké a pruské a že

teprve v nejposlednjší dob podailo se nmeckým' nepatrn se vyšinouti

nad ruské (ruské 3"/„ní byly po 89-70 a nmecké po 9U*10). Z tchto
fakt vidti, jak nás Rusko také ve svém úvru pedstihlo. Na druhé

stran tato skutenost poukazuje k tomu, že teba Rusku nezbytn úpravy

mny. Ruské 3"/^ dluhopisy ve zlat kupují se po 90*— a 4"/flní v pa-

pírech však jen po 93* — Platí tedy Rusko véitelm za své dluhy v pa-
pírech dchod skorém o 30^\'^ vyšší, nezlí za své dluhy ve zlaté uzavené.
Lepšího dokladu pro užitek z upravení mny není teba shledávati

!

Úroková míra po celé Evrop vbec velmi znan poklesla. Anglické

"J^l^^l^ní konsoly, francouzské 3"/,,ní renty vystouply dosti znan nad
pari a budou se moci konvertovati, to arci zase pispje k dalšímu kle-

sání úrokového dchodu. Pouze u nás již pes dv léta není pozoro-

vati znan patrného poklesnutí sazby úrokové ; dosud jsme se nedostali

pi žádných papírech státních ani na 4" q. — Klesání vitelského d-
chodu je zjev velmi potšitelný, nebo práv tento dchod je dchodem
bez práce a když se uskrovuje, je to znamením, že ponenáhlu peve-
liká vtšina lidí si musí vydlávati na živobytí vlastním piinním. Tím
se musí docíliti lepších a píznivjších podmínek mezdních, vedle toho

dá se oekávati nový rozmach podnikavosti, díla, která díve pro dra-

host úvru byla nepomyslitelna, mohou se za tchto okolností hrav
podnikati.

S Ruskem sice dovedli jsme úmluvy obchodní ke šastnému konci,

ale za to nám hrozí celní válka s Francií (návrh Turrelv o zvýšení cel

na rakouské zboží). Toho nadlení všeho by se nám dostalo z veliké

lásky k našemu upímnému spojenci Itálii. Povolili jsme Itálii výhody

celní na jich vína, a Francouzi tyto výhody reklamují zrovna tak pro

sebe. My povoliti nechceme a proto celní válka pede dvemi. A což

ke všemu tomu íká »Italia irredenta«? P. L.

Oprava k seš. 8.

str. 61(j, ( . shora na míst
» 617, 17. » zdola ' •>

290 mil.



Rozhledy sociální.

KESANSKÁ POLITIKA SOCIÁLNÍ — SJE^D SOCIALISTU LIGURSKYCH — OSMIHODINNY
PRACOVNÍ DEN — PÁTÝ MEZINÁRODNÍ KONGRES HORNICKÝ — ZEMDLSKÁ ÚVRNÍ

SPOLEENSTVA VE FKANCIL — MORAVSKÁ OSTRAVA.

V celém evropském a americkém svt rostou snahy kesanské re-

formy sociální. Po velikém loském sjezdu náboženském v Chicagu, kde

kesanská náboženství slavila svojí morálkou vítzství nad ostatními ná-

boženstvími, pichází stará Evropa s návrhy již spíše konkrétními. V Re-

meši konán sjezd kesanských socialist francouzských, kde ustavena

byla jednotná kesansko-sociální organisace pro Francii, a ve Frank-

furt nad M. rokoval v polovici kvtna evangelický sjezd sociální a s ním
zejména i sjezd dlnický a sociální sjezd studentský celého Nmecka.
Rokováno zde zvlášt o postavení polního dlnictva v Nmecku. Pastor

Gohre žádal zmnu rytíských statk ve krajích na východ od Labe ve

statky selské pomocí intervence státní. Prof. Weber dokazoval, že cílem

praktické politiky agrární jest udržení a zachování stavu rolnického,

ježto prý tvoí fysickou zálohu 'nejen obyvatelstva mst, ale i celého

národa. Prof. Adolf Wagner mluvil o nemravném náboženském indi-

ferentismu nmeckých rodin vladaských. Usneseno utvoiti odborovon

organisaci nmeckého hospodáského dlnictva, jehož hnutí bude prý víc

a víc nepolitickým a tím i vydatnjším. Na studentském sjezdu napo-

mínal prof. Cremer ze Greifswaldu dtkliv studentstvo, aby si bylo

dobe vdomo svého poslání, sloužiti lidu ve vdách s pravou láskou.

Student má býti požehnáním a musí se uiti milovati lid. Prof. Lehmann
z Mariboru líil potebu, získati pírodozpytce a studenty pro kesanství.

Prof Bauer doporuil mravnost a cudnost a fará Neumann z Frank-

furtu radil studující mládeži k pilnému a bratrskému styku s vrstvami

lidovými.

Zajímavo jest, že hnutí kesansko-sociální nabývá forem ethických

a hospodáských a nedomáhá se toliko práv politických.

Dne 13. kvtna rokoval v Sanpierdaren u Janova sjezd socialistu

lignrských. Usnesení týkala se hlavn otázek agrárn politických. Kon-

gres žádal zejména: 1. aby za odškodnní, jež vymeno budiž na zá-

45*
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klad pítomného výnosu pozemk, vyvlastníny byly neobdlané aneb

zanedbané plochy pozemkové a území takové aby za mírnou náhradu

odevzdáno bylo dlnickým spolkm k užívání a sice sprostedkováním

obcí; 2. aby zízena byla zemdlská spoleenstva s podporou obcí za

úelem spoleného opatování hnojiva a hospodáských stroj ke spole-

nému užívání; 3. aby sníženy byly poplatky z pevodu pozemkových
nemovitostí pi menších objektech, jež vlastník sám osobn obdlává;

4. aby zrušena byla pozemková da z takových realit a každá dávka

zmnna v dávku naturální; aby zízeny byly bezplatné zemdlské vy-

uovací kursy a souvislé s tím stanice zkušební.

Návrh na osmihodinný pracovní den koluje parlamenty. V íšské

rad vídeské uinil návrh ten pro práci v dolech poslanec Pernerstorfer,

v Itálii navrhli poslanci Socci, Celli a Barzilai osnovu zákona, dle nhož
má se pro všecky dlníky zamstnané státem jako podnikatelem a

mimo to ve všech zdraví škodných živnostech stanoviti osmihodinová

doba pracovní jako maximum, ve Francii pak navrhl dne 22. kvtna
posl. Jules Quesde, aby v báních, továrnách, obchodních tržnicích a na

železnicích zamstnání dlník nepesahovala osm hodin denn a šest

dní v týdnu. V hutích a na železnici, kde nelze práci perušovati, ne-

budiž jednotlivý dlník týdn zamstnán více než 48 hodin. V Anglii

pak po píkladu státních dílen, o nichž psali jsme na str. 371 N. D., za-

vádí se osmihodinový pracovní, den i v dílnách soukromých podnikatel.

Od 14. do 19. kvtna rokoval v Berlín pátý mezinárodní sjezd

horníku. Pítomno bylo:

z Anglie o8 delegát za 645.UOO horník,
z Nmecka 39 » » 192.300 »

z Francie 4 » » 100.000 »

z Rakouska 2 » » 100.000 »

z Belgie 2 » » 70.000 »

celkem 85 delegát za 1,107.000 horník.

Mezi Angliany bylo (j poslanc, s nimi i Tomáš But, anglickou

vládou nedávno do ministerstva obchodu povolaný. S Francouzi pišli

dva poslanci a starosta msta Carmaux. ech Cinger zastupoval Morav-

skou Ostravu. V pti schzích rokováno o postavení horník a zákono-

dárství rzných zemí. Pijato usnesení o nevyhnutelnosti zákonného usta-

novení osmihodinové pracovní doby zapoetím sjezdu a výjezdu ze šachty.

Pi debat objevil se spor mezi anglickými delegáty, nebo jedna ást
(zástupcové Durhamu a Northumberlandu) mluvila a hlasovala proti úplné

uniformit zákonodárství, dovozujíc místní rozdíly mzdy, pracovních po-

mr a pracovní doby a navrhujíc, aby upravení pracovní doby pone-

cháno bylo boji místních organisací odborových. Belgití zástupci navrhli

resoluci, dle níž se požaduje, aby podnikatelé byli vesms povinni k ná-

hrad Škody za každý úraz, jaký pihodí se dlníku v dole. Pro resoluci

hlasovali všichni mimo Agliany, kteí jednomysln resoluci zamítli. Angli-

ané mli totiž, jak z výše uvedené tabulky zjevno, vtšinu mandát. Re-

/ soluce další, aby ve všech zemích svta zakázána byla práce žen ve všech

dolech, pijata jednohlasn.
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Také rokováno o prostedcích, jak by mohla býti docílena a udržena
mzda k živobytí horníka postaující. Pijata resoluce, že jediná cesta^

dosíci a podržeti mzdu životní (livingwage) jest organisace, a že žádná
otázka, jež tyká se mzdy, nemá býti rozhodnuta, když dlníci a zamstnaní
nevzali k vdomosti podnikatelovy zisky, ztráty a tržní ceny výrobk. Chtjí-li

prý podnikatelé — doporuoval delegát Edwards — redukovati mzdu,
jsou díve povinni, dáti dlníkm k nahlédnutí své knihy, prokázati chod
podniku, útovati zisk a ztrátu, doložiti tendenci trhu hornin atd. Do-
datek nmeckého delegáta Brodama, aby v každém stát uzákonna byla

minimální mzda, zamítnut anglickou vtšinou. Vbec vystupovali zde

Angliané jako živel umírnný a se skutenými pomry poítající. Na
konec pijata proti principielní resoluci zástupc kontinentu mírná reso-

luce anglická, dle níž každá národnost má užiti každého pípustného
prostedku, aby. zamezila nadvýrobu uhlí. Spor mezi mírnjší taktikou

a radikální taktikou ostatních delegát vyrovnal v poslední den Anglian
Bailey, vyzývaje ke spolené práci další.

Ve francouzském parlamentu projednává se pedloha zákona o zem-
dlských úvrních spolcích. Zízení má sloužiti k opatování úvru pro
okamžitou potebu rolníka, bez dlouhých termin a hypothekárního za-

bezpeování. Jedná se tudíž o malé a nutné pjky. Pi sdlávání zá-

kona použito zásad Raiffeisenovských záložen. Zakázáno vydávání akcií

a vyplácení dividend. Spoleenstva budou prosta daní a leny budou le-

nové rolnických syndikát. U nás Raiffeisenovy záložny nenalézají obliby,

a by uzákonní jich musilo pomoci k potlaení zasavárenského ne-

švaru a drobné lichvy. Pedloha zákona spí nkolik rok v zemském
snmu.

Píšerné neštstí v dolech ostravských, jež hluboce rozrývá srdce

všech lidí cítících, jest veejnému tisku novou pohnutkou k uvažování,

zdali by se veškeré uhelné dolování nemlo postátniti a monopolisovati.

Záruk, že se bude šetiti všech bezpenostních opatení, poskytoval by

snad stát pece více než zištní podnikatelé soukromí i pi lepším dohledu

veejné správy. Ch.



úvahy a kritiky.

Ibsens Dramen. Sechzehn Vorlesunííen von Dr. Emil Reich, Privat-

docent tur Philosophie an der k k. Universitát Wien.

Nejsvdomitjší a neobsáhlejší spis o Ibsenovi v nmecké literatue.

Dr. Reich proetl vše, co o básníku dosud psáno, procestoval místa, kde

se Ibsen zrodil, žil a zápasil, ale studie své založil jen a jen na knihách

autorových. I setkání se s Ibsenem se vyhnul, mín, že krátkým osob-

ním stykem nelze si cizí hrdou duši udlati pístupnou a jasnou, že

spíše se tím pokalí úsudek erpaný z knih, a volnost ve vyjádení se tu

a tam zúžiti musí.

Ibsen jest mu jedním ze sedmihvzdí germánských dramatik (Grill-

parzer, Raimund, Hebbel, Otto Ludwig, Anzengruber, Bjórnson, Ibsen), kteí

onm ptasedmdesáti letm od pádu Napoleonova až k první svtové

májové slavnosti proletariátu svou pee vtiskují. Poítá jej ku svým,

ukazuje na rychlé porozumní, ocenní a vliv jeho dramatických prací

na Sprev a Dunaji. Matka Ibsenova, žena obtavá, vážná, uzavená, byla

nmeckého pvodu. Otec, potomek dánského kupce, r. 17:20. do Norska

pisthovalého, byl bohat nadán, vtipný, spolenosti milovný, náležel

k nejzámožnjším a nejváženjším mužm msta Skien.

Narozen 20. bezna ]'820. poktn byl syn jejich na jméno Henryk

po ddu, utonulém lodním kapitánu. V r. 1828. stihla rodinu finanní

katastrofa. V následcích její vidí autor první zárodky chmurného názoru

básníkova na svt a život. Mladý plebej, jenž se zrodil jako patricij, záhy

prohlížel lži životní, opovrhoval pokrytectvím, jež se ped mocnými
sklání a pro nízké má jen posmch. Touha po uplatnní svého »já«, své

individuality, záhy a prudce vyvinovala se ve vážném chlapci. Ve trnácti

letech zaal studovati reálku, po dvou rocích musil však vystoupiti, a

místo malíství, jemuž se chtl vnovati, stal se uedníkem v lékárn

Grimstadtské. První drama jeho »Catilina« vyšlo beze jména básníkova

v Christiani! a našlo 30 odbratel. Dva jeho ženské typy vystoupily již

zde: pímá ára vede od divoké a velké Vestálky Fúrie až k Hedd
Gablerové a Hild Wangelové, jako od oddané a obétovné Aurelie, man-
želky Catilinovy až k Thee Elvstedové.

V roce 1850. podailo se Ibsenovi dostati se z nenávidné lékárny.

V Christianii vstoupil do soukromého ústavu, pípravky pro vysokou

školu. Spolužákem jeho byl Bjornson. Zde napsal druhý svj kus

»Kjámpehojen«, v slohu Oehlenschlagerov, jenž na jevišti tém propadl.
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V té dob psal též lánky pro list dlnictva norského, list byl vládou

potlaen, redaktoi zaveni, a Ibsen jen tak tak vyvázl.

V roce 1851. stal se dramaturgem divadla v Bergen, kde vypravil

dva nové své kusy - opt bez úspchu. Teprve »Slavnost na Solhangu«,

nejslunnjší dílo Ibsenovo, erotická fase vlastního života, mla veliký

úspch.
V roce 1857 vrátil se do Christianie, a nyní zaíná jeho velkolepý

let. Výprava Oernulfova«, »Komedie lásky«, » Nápadníci trnu « — a »rok

18t)4.« Malé Dánsko v zoufalém boji s dvma velikými orly — a Skandi-

návie zapomíná slib pomoci daný bratrm. Stanovisko stízlivého poli-

tika stálo diametráln od stanoviska básníka. Plamennými slokami »Bratr

v nouzi « volal Ibsen k národu. A pln hokosti a sarkasmu opustil svou

hanbou pokálenou vlast, opustil ji v plné mužné sile a vrátil se až roku

1891., staec resignovaný a usmíený.

Ve tyech letech ímského pobytu stvoil Ibsen Branda (180G) a

Peer Gvnta (1867), trpké to resultáty út se vzdálenou vlastí. Díla

plná mystiky, symboliky, metafvsiky a skepse.

» Spolek mládeže* povstal v Drážanech. Veselohra tato, šlehající jak

liberály tak konservativce, rozdvojila jej s celou adou norských spiso-

vatel s Bjornsonem v ele.

» Císa a Galilejský*, tato báse Ibsenova idividualismu par exellence,

dokonena 1873. »Podpory spolenosti*, psané pod dojmem evropského

krachu, 1874.

Vzplanul-li po každém dosavadním díle Ibsenov boj a odpor, byla

to ' vždy jen idylla proti tomu, co nsstalo nyní. Rok 1879. pinesl

»Loutkový dm « (Nora); kus prohlášen jednomysln za nespravedlivý

proti nejsvtjší instituci spolenosti, proti manželství, jímž prý nemá
býti otásáno. Ibsen nevmíchal se sám v literární vavu, odpovdl jen

novou prací. Roku 1881. vyšly »Píšery«, ez v útroby spolenosti ješt

smlejší. Poetickým pímým protestem na útoky a urážky byl » Nepítel

lidu« (r. 1882 ) nejprsvitnjší a divadeln jedno z nejúinnjších dramat

Ibsenových.

Roku 1884. napsána »Divoká kachna*, již dr. Reich pokládá za

stední kus v trilogii : »Nepítel lidu*, »Divoká kachna« a.»Rosmersholm«.

»Divoká kachna* jest jedním z nejtemnjších a nejchmurnjších dramat
moderních. »Rosmerholm* následoval r. 18*^7. Kapitoly o »Rosmersholniu*
považujeme v knize pán Reichov za nejbrilantnjší íslo.

Poslední ti dramata »Paní z moe* (1888), »Hedda Gablerová*

(1890) a ;í Stavitel Solness* (1892) jsou novou fasí Ibsenovou. Plné

hádanek a tajemství našly celé legie vyklada, obdivovatel a odprc.
Svdomit a stízliv vede Dr. Reich tenáe tímto labyrinthem a do-

chází pak v celkovém pehledu k zajímavým a originálním závrm.
Prvý rys Ibsenv jest rozkoš zápasení. » Boue jsem vždycky miloval,

«

v tomto výroku Ibsenov jest celá jeho individualita. Mezi básníky to-

hoto století stojí Ibsen v ad bojujících, tam kde se zaíná Byronem a

pijde se k Turgenvovi, Dostojevskému, Tolstému, kde stojí i ten zdán-

liv chlaiiný Zola, i ten vždy subjektivní V. Hugo. V pravd objektivní

duchové, Flaubert, Goncourtové najdou nkolik obdivovatel, ale žád-
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ného echa. Táboru naturalismu, kam tak asto Ibsen byl poítán, ne-

náležel nikdy. Ibsen není a nebyl též filosofem, jako básníci nejsou

vbec tmi, kteí nové idee nacházejí; ta pednost patí zkoumatelm a

myslitelm. Praví básníci chápou se rodících se ideí a bojujíce dobudou
jim patiného místa, špatní literáti pežvykují idee minulosti, ježto pí-
tomnost nezdá se jim dost poetickou. Idee cvšém sestárnou se svým
stoletím, a básníci pak s nimi, ale díla stávají se dokumenty lidstva.

Jako Schiller nadchnut Rovisseauem zpracoval poeticky a prorocky
oslavil myšlénky roku 1789., tak poal Ibsen jako básník myšlének a

pocit r. 184tí. Vživ se do myšlenkového svta Kantova zapomnl
Schiller své první lásky, Ibsen prošed Školou rozkvétajících pírodních
vd stal se šiitelem a bojovníkem nových pravd a nových názor.

Nejvtším zloinem jest v jeho oích nedostatek opravdovosti. Celá

ada žen a muž hyne v dramatech jeho touto chybou.

Dramata jeho vtšinou mají formu analytickou. Mohlo by se íci,

že jsou vždy jen posledním aktem celé tragedie. Moderní drama, líící

stavy duše, drazn této formy vyžaduje.

Jeho velikost leží v neúprosné skepsi, jest prorokem nové doby,

které se nedoká. Jeho sláva záleží v boení, ale k novým stavbám ne-

dává pranic než zbžné mlhavé nártky — ale i tak vyplnil svou

úlohu cele.

Dodáváme ješt, že dr. Reich vyznává, že sám nenáleží v adu ob-

divovatel a ctitel Ibsenových. až.

Friedrich Nietzsche in seinen Werken von Lon Andreas-SaJomé.

Jedna z nejinteresantnjších knih naší doby. Zabývá se zjevem muže,

jemuž dosud nikdo nemohl pijíti na jádro a jehož význam ani nejzu-

ivjší odprci nepodceují; psána jest dámou, jež žila s Nietzschem

v intimních stycích, které, jak lze souditi z nkterých korespodencí v knize

otištných, jist byly ním více než literárním pátelstvím, a konen: psána

jest tak suše a vdecky, jako by ji psal istokrevný matematik. Kniha rozd-
lena v tré ástí: I. Jeho povaha, II. Jeho promny, III. Systém Nietzschv. Dá
se tvrditi, že prvé dv ásli byly samým Nietzschem do jisté míry inspiro-

vány a pehlédnuty, tetí ást aspo dlá dojem jakoby autorka byla

zbavena pomocné vedoucí ji ruky a kráí nejist. V ele druhé ásti,

v níž leží význam knihy, je položen za motto aforismus z »Ranních er-
vánk« : »Had, jenž nemže kži svou svléknouti, hyne. Práv tak du-

chové, jimž zabránno mínní svá mniti, pestávají býti duchem « V lo-

gickém etzu jeví se tu promny a zdánlivé odpory Nietzscheovy : rozpor

s kesanskou vroukou, lilologie, jíž se chtl zprvu vnovati, hellenismus,

jenž byl její dítkem, íilosoíie dekadence, kult genia, vzepení se proti

Wagnerovi, individualismus, nadlovk budoucnosti a Zarathustraismus.

Tragický konec Nietzschv pokládá autorka za kosequentní výslednici jeho

vnitního života proti Petru Gastovi, vydavateli Nietzscheovu, jenž doka-

zuje, že šílenství jeho bylo privodno pepracováním a násilným pepje-
tím nerv.

Ku knize pidány dv podobizny a ti facsimily zajímavých list.

Vnována jest »Vrné památce nejmenovaného. •< až.
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Osídlení jindichohradecké a krajiny novobystické. Napsal Ludv.

Domeka. Jind. Hradec. 1893. Str. 154.

Spisovatel jest znám zálibou v badání historickém krajiny, jíž i ozna-

ený spisek se týe. Jest otiskem z »Ohlasu od Nežárky*. Spisovatel

shrnuje tu všecko posavadní hist. badání o tomto kraji v celek, takže

všímá si nález pedhistorických podél pradávné cesty pomezným hvoz-

dem tudy jdoucí k Dunaji, kde za dob ímských znamenit kvetl obchod.

Pi tom osobn ohledav každé místo této stezky, opravuje nejeden chybný
názor svých pedchdc a správné domnnky mní dkazy ve fakta.

Potom dotýká se jen tak mimochodem nejstaršího tu života a pechází
ku kolonisaci pomezního hvozdu v dob historické. Ukazuje na pomalé
osazování pro chudost a obtíže útvaru pdy, pak snaží se chudiká data

osvtliti a v obraz uspokojivý srovnati, s jistotou domácího lovka vodí

tenáe od místa k místu a opravuje své pedchdce. Opíraje se o práce

Peiskrovy dokazuje, že celá ada míst, nyní nmeckých, pvodn byla

eská a že pouhé jméno (-schlag) není ješt dkazem. Vc tu dokazuje

jasn a pesvdiv.
Také známé »obtní mísy« ve skalách vykládá nov za znamení

hraniná opíraje se o to, že jsou asto na místech nepístupných, kde

ob konati se nemohla bez nesnází, a že jich jest velké množství adou
jdoucích. Nov objasnil výklad íky »Hostice« a hory »Sach« a objasnil

hranici rak.-eskou v pomezním hvozd i moravskou. Drobnstek zají-

mavých jest tu hojn.

Práce tato neznamená sice poslední metu v badání hist. o krajin

jindichohradecké, nýbrž jen pokrok na posavadní cest, zasluhuje však

pozornosti vbec, a zvlášt tch, kteí obírají se místní historií.

Dšk.

Slánský obzor, roenka xVIusejního spolku v Slaném. V. Stech. Slaný

1893, str. 92, cena 1 k.

Uinn knížkou touto pokus doplovati novými výzkumy staré d-
jiny msta, neb opraviti zastaralé v nich náhledy a za druhé nejno-

vjší zprávy o mst sbírati, sestavovati a v urité soubory uvésti. Prvé

ásti vnováno 20, druhé 62 stran, ostatek vnován obrázkm a jich

vysvtlení. Druhá ást obsahuje statistiku v tchto odstavcích: popis, oby-

vatelstvo, správa, Školství, živnosti, ústavy penžní, spolky, pokrokový

ruch (vzdlání', zdravotní a lidumilná opatení, istota, bezpenost a po-

ádek, spojení. Statistika jest úpln a pehledn sestavena, veejn p-
sobící osoby vyjmenovány, podniky uvádny dle kapitálu závodního i vý-

roby roní atd. Vyobrazení jsou istá. Namáhavá práce tato jest opravdu

záslužná a pro nynjší i budoucí dobu velmi dležitá, nebo bude cenným
pramenem msta i okresu slánského. Snaha vydavatele i spolupracovník

zasluhuje uznání a úinné podpory všech, jimž nejsou msta Slaného

osudy lhostejný. Z dležitjších omyl vytýkám Scernvský (str. 91) m.

Sreznevskij. Dšk.



ZPRÁVY.
* Po píklad nkolika svých krajan setásl August Strindherg

prach svojí úzkoprsé a zpátenické vlasti s obuví a naturalisoval se

v Nmecku. Poslední své práce vydává v Berlín a jen nmeckým
jazykem.

Byla doba, kdy Strindberg byl pokládán za velikého spisovatele.

» ervený pokoj* zjednal mu tu slávu. Dnes jeho lesk již poádn vy-

bledl. Schází mu pedevším — originalita. » ervený pokoje sám jest

bastardem Murgerových »Bohm« a Zolova »L'oeuvre«. Satirické Šlehy

jeho dopadly snad na záda severní vlasti, ale mimošvédský tená hledí

k nim s jakousi porcí skepse nevda, jak hluboce zaízly, byly-li vbec
oprávnny a konen pamtliv, že satira vždy musí nadnášeti, odloží

klidn knihu.

Jeho »Dvanáct historek z manželství* jest adou primitivních novel,

jež dovede napsati každý zaáteník. Práce stejné ceny teme u nás pod

i arou denních list. Jedno je spojuje: nenávist k ženskému pohlaví. Je

'to nota, kterou od té doby vede Strindberg stále a na niž si nemálo

zakládá. Jest vbec mysogynem. Žena jest mu tvorem stojícím daleko

^pod mužem. »Muž se sedmdesáti roky dovede ješt zploditi dti, žena

•'nikdy. « Tak napsal kdesi. A na nenávisti k žen staví nyní celou svou

literární innost. Pihledneme-li však blíže, uvidíme, že ani ta nenávist

není jeho. V astronomii se praví, že slabší tlesa nebeská klesnou asem
na žhavá svá slunce, od nichž díve brala své svtlo a teplo, a na

hrudi jich shoí docela. Strindberg leží na hrudi svého slunce — Fried-

richa Nietzsche. »Verachte das Weib« — toto thema spracovává v rz-
ných variacích, ale bez umní. Svtlo a teplo, vyzaující z Nietzscheho,

jež živí dnes celou moderní nmeckou literaturu, nedovedlo v Strind-

bergovi vyvolati vlastního života — spálilo celou jeho duši, a zbývají

jen strusky. tyi poslední knihy jeho naturalistických dramat, dva velké

naturalistické romány (»Zpov blázna< a » Minulost blázna«) vyvolaly

ochlazení a zklamání i v táboe naturalist. Nejotrlejší lovk — a

lovk dnes po Zolov »La Terre« a j. snese dosti — nepete bez

hnusu »Zpovc blázna«.
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Kdyby byl Strindberg kdy býval romantikem, ekli bychom, že hrá

v tábore naturalist úlohu Wallenroda — ale ani potom by nemohl
ratinovanji demonstrovat absurdnost této hynoucí Školy..

I
»Zpov blázna« byla na njaký as berlínskou censurou zabavena.

jJe to autobiogratie spisovatelova - Strindberg byl zrazen svou cizo-

jložnou ženou — : » Historie jest u konce, milenko; já se pomstila jsme

ivvrovnáni", koní kniha, ale surovjší pomsty nenajdete v celé svtové
iliteratue — — i kdyby byla bývala zasloužená! Než víme od známých
Strindbergových urit, že sám ku své žen posílal pátele, sám jim radil,

jak si poínati, co provésti, sám jim dával píležitost — jsou to vše

vci, které by byly zstaly veejnosti tajný — kdyby byl Strindberg vy-

rovnal svou záležitost mezi tymi stnami a snad v soudní síni. Roman-
tikové byli v tomto ohledu i v extrémech ped forem veejnosti taktnjšími,

vzpomeme na George Sanda a Paul de Musseta. Než Strindbergovi se

stala i jiná nehoda: žena, kterou tak pohazuje blátem a špínou, kterou

^obviuje z nejratinovanjších neestí a neistot, je tenái pece jen

'sympatitjší než vypravující autor — Strindberg. Nemesis v literatue.

Když jsem knihu doetl, byl jsem pesvden, že kdyby nyní psal

historii tu nkdo se stanoviska hešící ženy, dívaly by se na tenáe
známé rysy Anny Kareniny, avšak zrazený manžel neml by ani trochu

sympatií, jež máme k Alexeji .Alexandrovii.

Jeho dramata budou dokumentem naturalismu. Literární historik

bude moci totiž vyprávti obsah, citovati celé scény a íci: k takovém

chorobným fantastickým nesmyslm musil se utíkati ubohý autor, aby

sehnal trochu špíny do bílých stránek knih. Té špíny, jaké si pál, ve

skutenosti nebylo pece tak mnoho.

* North American Review pinesla lánek o Richardu Wagnerovi.

Ukazuje se na Glucka, Beethovena a Webera, kteí pipravovali revo-

luní obrat, provedený Wagnerem. Veliký draz se klade na literární

vzdlání Wagnerovo. »Misti pvci norimberští« mli by prý úspch i jako

pouhá nehudební komedie, provedená dobrými výkonnými umlci. Wagner
sluoval v sob i talent hudební a básnický. íkával rád, že toliko

hudebník sám ví pesn, co chce z jeho nitra. Mínil tím, že narážel by

na pekážky, kdyby ml formou hudební odívati myšlénky cizí a ne své

vlastní. Chyba dnešních nohsled Wagnerových spoívá práv v tom,

že nedostává se jim literárního vzdlání. Jsou jen hudebníky, zají-

majícími se pouze o své umní a o nic jiného I Jejich vzdlání je píliš

úzké a vvluné.

* Chrudimské » Rozhledy* poaly vydávali knihovnu, jejíž I. svazkem

je V. V. Krejího spisek, petásající »Dnešní otázku mravní«. Spisek

je psán pkn a vele — pejeme mu rozšíení co nejširšího, nebo
je docela zpsobilý, vzbuditi zájem pro mravní výchovu národní. Je po-
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išitelno, že smr reformní obrací se k otázce mravní, a doufáme, že

nám knihovna » Rozhled « budoucn pinese spisek, jednající o nkteré
konkrétní, praktické poteb asové; pán Krejího všeobecné pojednání

hodí se dobe za úvod k podrobnjším rozborm.

* V uplynulém masopust konalo se y Praze a v policejním ob;-

jyp_du ples a tanených zábav se vstupným 249, taneních zábav bez

vstupného 493, celkem tudíž 742 ples a taneních zábav. Ponvadž le-

tošní masopust netrval ani celých 5 nedl, pipadlo prmrn na každý

den asi 20 ples a taneních zábav. To ovšem jsou jen tance a zábavy

veejné, soukromé tu nepoteny.

* Pátelé a vbec všickni, kdo zajímají se o lilosoíii Kantovu, as uví-

tají pírun dílo Gustava Wegnera Kantlexikon (Berlín 1893.), v nmž
naleznou vybraná místa ze všech dl Kantových podle rozliných hesel

pípadn sestavená i s odkazy. Jen vdecky pramálo asi kniha tato po-

slouží již pro neúplnost, ale arci o to spisovateli nešlo.

* Známý filosof Vilém Preyer, jenž vedle jiných nauk filosofických se

zdarem vzdlává též konkrétní psychologii dtí a napsal pkné dílo

:

»Vber die Seele des Kindes« (vyšlo již ve 3 vydáních), vydal k tomuto

dílu jako jakýsi úvod a výtah pro širší obecenstvo urený »Die geistige

Entwickelung in der ersíen Kindheit«. (Stuttgart. Berlín, Lipsko 1893.),

v nmž udílí též návod rodim, jak mají initi pozorování v této pí-

in a si je zaznamenávati.

* Na lékaské akademii v Paíži národopisec Lagneau vypoítával,

jakých obtí vyžádaly si na Francii války, vedené v posledních sto letech.

A data nejsou pesná, spíš menší, jelikož vlády vyhýbají se udati úplný

poet padlých. Za první republiky od r. 1791— 1799 obnášejí ztráty na

700.000 muž, dle jiných prý docela jednou tolik. Za konsulátu a cí-

saství od r. 1799—1815 ze 3,153.598 voják, sloužících pod Napo-

leonem, padlo jich milion na bojištích a na ústupu z Ruska, a ješt

více pohynulo jich v nemocnicích. Krimská válka pohltila 95.G15 obtí,

z nichž 10.24() padlo na bojišti, 85.375 pomelo v ambulancích a ne-

mocnicích. Válka z r. 1870—1871 zpsobila veliké ztráty a úžasnou

úmrtnost. Lagneau praví, že zhynulo na lj308.801 obyvatel obojího

pohlaví.



Obzor asopis.

Literární listy. V . 9. Jan Vorel píše »o bibli kralické«, praví

mezi jiným, že dnes celý svt mlky neb výslovn piznává ochotu dáti

se biblí podmaovati a podle ní konstruovati nový poádek svta.

»Východ i západ jsou svorný v této poddajnosti. Na náboženském parla-

ment v^ Chicagu se ukázalo, že v adách brahmín a snaživc theo-

sofických bojují prkopníci evangelia. V Evrop buduje se na troskách

pežilého materialismu novokesanství, odpovídající stavu dnešního v-
deckého poznání, nebo ethika nezávislá na jakýchkoli kultech a ped-
stavách náboženských; rovnž z novokantismu vyrstá násilný duch

mravní; nejvýše pak stojí istý a svží altruism Tolstého a Dostojevského.

To je v tídách inteligent. Však i v ohromných zástupech sociální

demokracie prorážejí vítzn ethické cíle, nebo v boji proletariátu za

úely neosobní, za velikou jednotu, za vysoké ideály obsažen jest oprav-

dový živel snahy umravovací. A tak do všech tíd má bible, tento

kodex vysoké a ryzí mravnosti, dvée do koán otevené — — «.

V . 10. F. X. Salda posuzuje knihu Jos. Merhauta »Had a jiné

povídky*-. Zjišuje, že první práce Merhautovy mly svžejší, istší, no-

vjší nábhy umlecké, jednotlivé vznícenjší partie, mladší a rozsvíce-

njší jednotlivé strany než druhý jeho svazek. Had není mu románem,

útvarem umní sociálního, studií mrav, nýbrž genrov vrnou a d-
slednou povídkou. Františka Heritesa » Všední zjevy « mají šastná, svtlá

místa, vytýká se však, že spisovatel zapomnl vybírati, tíditi, srovnávati.

Heritesv talent, výlun genristný, naráží prý pi románové kresb na

úskalí.

i

Nové Zprávy v . 9. a 10. pojednávají o eském názvosloví eme-
I
slnicként. Vytýká se neeskost v pojmenování jednotlivých emeslnických

' výkon, náadí a náiní. emeslníci eští, akoli v práci, ve výrobcích

svých jeví samostatnost, jmenují v díln vše tak nesprávn neb zkomo-

len, jak tomu bývalo ped 30 a .óO lety u pedchdc jejich. Slyšeti

názvy a pojmenování bu úpln cizí neb dokonce tak zkomolené, že ani

již onoho cizího názvu není možno nalézti v užívaném výrazu. Na blížící

se národopisné výstav emeslník neml by být zastoupen pouze výrobky
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svými, nýbrž i ukázati by se mlo, jaký je v díln, pi práci. A snad
práv proto, že emeslník v mluv své je málo eský, že by tedy obraz

nebyl pkný, nikomu se do toho nechce.

Osvta v . 6. pináší dodatek lánku p. Ignáta Hoice »o vcech
slezských^. Již minule bylo eeno, že eština z obecných škol v Slezsku

jtakoka úpln je vylouena. Ze Škol odborných a stedních ovšem do-

!cela. Pro každých 35.000 Nmc založil stát stední školu, pro 130.000
jech žádnou. eské školy jednotídní nemohly pirozen vbec odcho-

vávati žactva pro stední školy. Ze škol vícetídních picházeli pak i žáci

pvodu eského tak »zpracovaní«, že na nich nebylo již ani eského
ivlásku. Následek toho býval by, ie eská inteligence byla by v Slezsku

za jediný vk lidský vymela. A skuten za necelých deset let bylo znáti

již následky »slezských« Školských zákon: na konci Školního r. 1883
,na stedních školách v Slezsku ze 2400 žák bylo sotva i^O národnosti

eské. Tu založila r., 1883 Ústední Matice školská soukromé eské
ígj-mnasium v Opav. Tím se pomry náhle zmnily. Vlivem tohoto

I

gymnasia vystoupil poet eského žáctva ve Slezsku z 80 na 340 . Po-

.jdobný význam mohla by míti _eska reálka, již nejlépe bylo by založiti

/ve Frýdku. eské inteligence je dosud ve Slezsku nedostatek. ,Ze 70 ad-

I
vokát slezských je pouze G ech. Pak asi 15 léka, nkolik úedník,

i
nkolik emeslník, obchodník a horních inženýr a konen knžstvo,

\nkteí uitelé a nkolik profesor, to celá eská inteligence v Slezsku.

Íeští synové potulují se po celém svt jako inženýi, stavitelé, lékai,

lúedníci, emeslníci atd., ale na Slezsko si žádný nevzpomene, a exi-

stenní pomry jsou tam píznivjší než v echách. Tem národnostem

slezským odpovídají také ti národní strany: Nmci, Poláci a eši. Mezi

Nmci a Poláky není žádné zvláštní nenávisti. Co se tkne ech a Po-

lák, jdou sice formáln spolenou cestou na snmu slezském, ale ve

skutenosti ve to mezi nimi. Polský asopis »Gwiazda Cyeszyska« p-
stuje soustavn zášt a nenávist ke všemu, co eského. Nmci pak ovšem

této lásky Polák k echm dobe dovedou využitkovati.

Rozhledy v . 8. pinášejí lánek o Malornsech (W. A. S—ki).

/Žádný z národ slovanských nežije v tak nešastných pomrech jako

't,národ maloruský, rusko-ukrajinský, národ to _dyaceti milion duší. Nej-

( vtší ást jeho zaliduje jih Ruska. V Rusku odata mu jsou všechna

1 práva národnostní. Nemá v íši ruské ani jediné školy obecné..5 vy-

luovacím jazykem maloruským, natož škol stedních neb vysokých. Litera-

jtura maloruská jest v Rusku tém _úpln zapovzena. Když ped dvma
I lety za hrozné cholery v Malé Rusi kroužek mládeže chtl vydati malo-

! rusky psanou brožuru pro lid o prostedcích proti této nemoci, censura

nedovolila, aby brožura vydána byla maloruským jazykem. Knz v cerkvi

j^nesmí kázat maloruský. A pece i za takových pekážek národní vdomí
Malorusv se vzmáhá. Jelikož však veškeren ruch jak na poli politickém

tak literárním jest v Rusku skoro zcela spoután, skupil se ..v „Halii

^ v Bukovin. Tu Rusíni vystupují jako samostatný initel politický.

^ Halii a v Bukovin žijí jich ti miliony, mají své školy obecné a ti
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^mnasia. Paedagogia ve Lvov a Samboe jsou utrakvistická, polsko-

maloruská. Na universit ve Lvov je devt stolic maloruských, v erno-
vicích jest katedra pro jazyk a literaturu maloruskou. V politice dali se

halití Malorusové na ti strany. Hlavní roli hraje v dob pítomné
strana národní, jinak zvaná »raladorusínská«. Je to strana národn-
liberální s pímskem živlu klerikálního. V jejich rukou jsou školy, hlavní

ústavy literární a vdecké. Druhou stranou rusínskou jsou t. zv. »moskalo-

tilové« nebo starorusíni, stojící na stanovisku úpln protivném národnímu
stanovisku Malorus. Pohrdají jazykem máloruským »chlopským«, uží-

vajíce ho jen v tom, co jest ustanoveno pro lid. V zásad jsou stoupenci

užívání jazyka velkoruského, ale vlastn není mezi nimi lidí, umjících

dobe rusky; díla jejich jsou psána takovou podivnou míchaninou jazy-

kovou, že te-li je Velkorus, neubrání se smíchu. Strana ta kloní se

zejm k úpadku, listy její jeden po druhém hynou Tetí strana nej-

mladší, radikální nebo Jidová, mající v ele dra. Ivana Franka, nej-

znamenitjšího souasného spisovatele maloruského, a Michala Pavlíka,

dobrého publicistu, stojí na pd poteb lidu. Šíí myšlénky pokrokové

mezi rusínským lidem, vydávajíc pro spisy, poádajíc schze a agitujíc

inn. Donucuje strany druhé, staro- i mladorusínskou, aby do programu

pijímali postuláty ekonomické a spoleenské.

O arménské literatue v kratiké stati se uvádí, že bývala za stedo-

vku bohatou. Pak nastal úpadek a bylo v tomto století pracovati takka
znovu. Cosi podobného jako u nás. Stedisky arménské literatury jsou

Tiflis a Caihrad; veliký vliv na obrození literatury arménské ml
i klášter mechitarist v Benátkách.

J Karásek dle úvahy své o nových lyrických knihách pi°ivodních

pichází k závru, že nemáme ješt žádné samostatné literatury, která

by se jako celek pi vší rznosti svých pedstavitel representovala, jako

se representuje literatura francouzská, anglická a jako se representují

i tak malé literatury, jako je dánská nebo norská. Emancipovali jsme

se prý sice naprosto z vlivu nmeckého, takže krom nejzvunjších

jmen nynjší literární Nmecko naprosto je nám neznámým, za to však

naše literární sympathie sousteují se opt v Paíži. Dkazem jsou naši

miniaturní Victor Hugové a Lamartinové. naši miniaturní Zolové a Mau-
passantové, naši miniaturní Coppéové a Mendsové.

» V žití proudech« drama R. Jesenské dle kritiky F. X. Saldy je

pouze dialogisovaná a scénovaná anekdota. Není v nm rozvoje psycho-

logického nebo spoleenského, vniterního, ale schází i dní a na-

pjatost vnjší.

Lumír v . 25. (L ervna 1S94) líí divadlo v 'Japonsku. U Ja-

ponc není jako u nás škol dramatických. Za to* herci, kteí dobyli si

»zasloužilé« slávy na scén, vyuují nové snaživce v soukromí. Žáci uí
se již od šesti i sedmi let. Uí se všemu tak, jak se to dje v život,

jak zdraví lidé chodí, sedí, mluví a gestikulují. Ku vzdlání S' ému uí
! se historii, poesii, vd, a na co se klade veliký draz, musí znáti vy-

•Jvonávání všech obad církevních a svtských. Musí vdti, jak císa

sedá, jak kyne, jak mluví, jak vstává atd., musí znáti zpsoby dvoenín,
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veškeré výrazy jejich úcty a ponížení k svým velitelm atd. atJ. Trvá
to nkolik let, než se vycvií. V Japonsku nejvíce jsou v oblib hry se

srdcervoucími výjevy. Slaví se zvlášt I:us » Ukižování Sa-gu-ra So-

go-ro«, který rozncuje v neobyejný enthusiasm jak diváky, tak i herce.

Drama to pivádí veliké davy obecenstva do divadla. Ale japonskou váše
by musil mít náš divák, aby vydržel dívati se na 14 akt. Hra poíná
rá.no a koní pozd na noc. Když Sogoro se louí se svým otcem, se

ženou i dtmi, zíti je všady ubrousky, kterými plaící utírají své slzy.

Svtozor v . 28 — 30. pináší lánek od dra. . Zíbrta o kronice,

kterou ve XIV. vku sepsal Giovani Sercambi o pobytu Karla IV.

v Itálii. Karlv pobyt v Itálii má pro eskou historii politickou i kul-

turní dležitý význam. Zajímá tu eského historika, jaké zprávy zapisují

o Karlu IV. letopiscové vlaští, pedevším pamtníci dob, kdy se vypravil

Karel IV. do Itálie. Pozornosti zasluhuje líení jejich, jak si vedl Karel IV.

v život soukromém i veejném. Letopisec Pistojský na p. chválí jeho

slinost a moudrost. Florenan Mátteo Villani popisuje zevrubn jeho

podobu, jeho kroj a stroj, chválí jeho prostotu, pívtivost. Neopominul

všimnouti si i zjev nepatrných, ale karakteristických pro obyeje Karlovy.

Pozorovali v Itálii, že Karel pi audienci ezával na drobno pruty vrbové,

jakoby nesledoval eí prosebník. Pi odpovdi pak poznali, jak bedliv

pozoroval, eho si pejí. Ke zprávám toho druhu pibývá nyní vydaná

kronika Sercambiho, který dlouho zstal neznám i odborníkm. Kronika

Sercambiova podává dležité píspvky k poznání pomr italských za

pobytu Karlova a má význam i tím, že obsahuje mnohé miniaturní

obrázky, týkající se Karla IV.

Živa v . (). poukazuje na encykliku Lva XIII. o víe v písmo sv.

a pírodních védách. Mezi vírou a pírodními vdami byl odvký spor;

i nikoli spor ve vci, nebo mezi vírou a vdou nemže vbec být sporu

vcného, ježto obory obou jsou oddleny pesnou, nepekroitelnou hra-

nicí mezi poslední píinou všech jev a druhotnými píinami bez-

prostedními. Spor byl toliko formální: má-li lovk právo, zkoumati

jevy pírodní, zvlášt též život a má-li právo docházet k jiným názorm,
než jsou v Písm. Zastanci formální víry upírali lovku toho práva.

Tento odpor provádli s velikou krutostí a bezohledností, od Galileie

až k Darwinovi. Ze sporu však víra vycházela na konec jen poškozena,

nebo pokrok vd nedá se zadržeti. Smysl sporu postehl Lev XIII. i pro-

hlašuje ve své encyklice smír s pírodními vdami Nauení, jaké dává

Lev XIII. theologm ve píin vd pírodních, dýše dechem pokroku

a svobodomyslnosti. Nemže prý být skuteného rozkolu mezi vírou

a vdou t. j. obor víry nestýká se s oborem pírodních vd a objeví-li

se pes to nkde odpor, tu teba se íditi zásadou sv. Augustina: »Onm
odprcm, kteí nám podají skutené dkazy pírodních zákon, do-

kažme, že nic netvrdí, co by odporovalo sv. písmu. « To znamená, že

výklad písma sv. o pírodních vcech má se pizpsobiti dkazm pí-

rodních vd.



Slovanské studie.

Jana Kollára Slovanská vzájemnost.

Píše T. G. Masaryk.

(Pokraování.)

42. KoUár tím, že pejal Herderv ideál humanitní, postavil se

do samého stedu osvícenského hnutí XVIII. století; od Herdera

pejal netoliko tento pojem, ale pojem osvícenosti, pokud práv
humanita na osvícenosti rozumu musí býti založena. Jako Herder

pojímá i KoUár osvícenou humanitu za úkol, pedevším literatury,

a to zejména literatury krásné, a práv tím stojí v táboe nmecké
filosofie, která ideu humanity vlivem Herdera, Lessinga a ped nimi

Leibnize takto urovala. Tento humanism vede zpt až na humanism

renaissance.

Humanita Herderovi je cílem historického vývoje, jest úsilí

pirozeného náboženství. Humanita je ideál filosofie, jako stav milosti

je touha positivního náboženství. Humanita — je istá Hdskost

prýštící z istého rozumu, humanitou vystižen býti má istý lovk,
lovk pirozený. » Humanita je cíl [djinného vývojej a je zárove

náboženství lovka,* Herder íká. Humanita je pirozené nábo-

ženství, humanita vede nad kesanství v positivních církvích dané.

Humanita je cíl kesanství istého, neposkvrnného, kesanství,

jaké bude, ale není a ješt nebylo. Humanita tedy jedním slovem

je uení náboženství pirozeného, jest uení deismu. Herder dsledn,
když jednou chválil osvtnictví císae Josefa II., káral ho za to, že

v Cechách pronásledoval deisty. *) Svou »istou lovckostí« Kollár

podle Herdera pokrauje na dráze nmecké a anglické filosofie.

*) Briefe zu Befórderung der Humanitát, prvá sbírka, list desátý.

NAŠE DOBA I., 10 4^
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Ponkud jinak nežli v nmecké a anglické, se vyhranil pojem

humanity ve filosofii francouzské. ekli jsme již (§ 27), že ve Francii

humanita pojímala se více politicky a sociáln. Ve Francii Národní

Shromáždní prohlásilo práva lovka a obana. Kollár tohoto poli-

tického pojímání je prost, pro nho oban, rozumj oban uritého

státu a urité ústavy, neexistuje.

Nehledíme-li k záchvatm panslavistickým Kollár na stát a na

politickou organisaci váhy nekladl žádné. I v tom následuje n-
mecké vzory starší, liše se tím od svých nmeckých vrstevník, kteí

již opouštli ideály tyto kloníce se více k tomu, pojímati vývoj spo-

lenosti pod vdcovstvím státu. Tak už Kant na stát kladl vtší

draz, a hlásal vný mír podle ideálu humanity, a dokonce Hegel

ve státu pímo vidl projev netoHko ducha lidského, ale pímo
božského. Kollár, až na ty záchvaty politické, v celku pestává na svém

ideálu literárním, kdežto v téže dob i ruští slavjanofilové státu

a jeho sociálního významu nikterak nepezírali. Dokonce polské

mesiánství bylo výrazem nadšeného a zoufalého boje za politickou

samostatnost. Avšak odkud ml Kollár míti svj pojem státu, státu

slovanského, když skutenost mu ho nikterak neukazovala.? V Kol-

lárov nepolitické filosofii djin nejeví se pouze humanita a duch

.slovanský, nýbrž i asová slabost vlastního národa.

43. Idea humanitní vedla KoUára k druhému osnovnému ná-

zoru, že totiž moderní kultura ideálu tomu neodpovídá; historicky

jevil se mu tento nedostatek jako degenerace posavadních názor kul-

turních národ germánských a románských. Názor ten Kollár má
od Rousseaua.

Kollár však s rousseauovským ideálem humanity jen po stránce

negativní souhlasí — pokud totiž zavrhuje posavadní vývoj. Ale

kdežto Rousseau hlásá návrat k pírodnímu stavu, Kollár, drže se

stálého vývoje, dsledn oekává a pedpovídá vyniknutí nad posa-

vadní vývoj. Kára Rousseaua za jeho » nelidskou nenávist kulturní*.

Rousseauv pojem kulturního úpadku obsahuje pojem rozdvoje-

nosti — totiž rozdvojenosti pírody a svobody, lovka pírodního

a kulturního. Tento pojem rozdvojenosti, rozštpenosti, moderního

lovka ovládá myšlení doby netoHko Kollárovské, ale i ješt naší.

Jako Rousseau o vci soudí Herder, hlavn Schiller, Gothe a j, ; ve

filosofii, zejména i ve filosofii djin Hegel se ho zmocnil svým uením

o smíení rozpor. Vtším dílem, že na Kollára vedle Rousseaua,

Herdera a Schillera v té píin i Hegel psobil.
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Kollárv pojem kulturní rozdvojenosti odpovídá v podstat

Rousseauovi. Píroda Rousseauova u KoUára jeví se jako antika,

jejíž podstatu uruje výslovn jako pírodu, reálnost, smyslnost,

fantasii atd. — samé to vlastnosti, jež Rousseau vidí v lovku pí-

rodním ;
Rousseauovu svobodu a rozum protipírodní vidíme v Kol-

lárov druhém kulturním principu, v modernosti, již charakterisuje

jako princip ducha, pravdy, logiky, vdy atd. (srv. § 5.).

Jako Rousseau i Kollár protivy ty chce usmíiti — Rousseau

vratem k pírod, Kollár vývojem nad rozdvojenost. Avšak pes

tento svj názor o pokroku a spáse pokrokem nadkulturním, nad-

moderním, Kollár nevymanil se vlastn z pout rousseauismu : dá-

vaje vedení dalšího pokroku Slovanm, národu erstvému, mladému

a ješt nevzdlanému, ve skutenosti vrací se s Rousseauem ku pí-

rod, sluuje takto Rousseauovu » nelidskou nenávist ke kultue*

s herderovskou vírou v pokrok.

Vliv Rousseauv na KoUára, zdá se mi, nebyl pímý. etl sice

Rousseaua již za pobytu v Bystici, jako etl i Voltairea, Mon-

tesquieua; avšak tenkráte ješt duchové ti ve mocnji nepsobili.

Sám v »Pamtech« praví, že Montesquieu znanji psobil na bh
jeho vzdlanosti. Jak se to má pojímati, nevím, vlivu toho neznamenám,

ani tolik, kolik ho pozorovati na Herderovi; za to na jeho filosofii

djin rozhodn idee Rousseauovy mly vliv znanjší, ale myslím qpt
zase Herderem a nmeckou literaturou vbec. Na Herdera Rousseau

ml vliv velmi veliký, ve svých spisech Rousseauem mnoho se za-

bývá, a tudíž nepochybuji, že Kollár z Herdera má ástený svj

rousseauism. Podle Herdera pejal z Rousseaua práv jen kritiku

•osvty moderní, nikoH uení o návratu do pírodního stavu.

44. Pro úel svj mžeme pestati na tom, co jsme o vlivu n-
mecké literatury, vdy a filosofie na Kollára prokázali. Nmecká
literatura Kollárovi dala všecky hlavní a mocné prostedky pro jeho

filosofii Slovanstva: nmecká literatura dala mu pojem a soustavu

filosofie djin, nauila ho viti v stálý a nepetržitý vývoj a pokrok

sloužící ideálu humanity; Kollár z nmecké filosofie erpá dvru
v sílu literatury a vzdlanosti, z ní má své úsudky o kultue a její

hodnot, ví se svými uiteli v úpadek a rozdvojenost posavadní

osvty, a konen tito nmetí uitelé utvrzují ho v pesvdení, že

Slované spasí lovenstvo. Herder, Oken, Fries, Luden — nepímo
Rousseau — podali Kollárovi všecku zbra filosofickou a socio-

logickou.

46*



724

Smr a obsah své filosofie Kollár erpá z asové filosofie n-
mecké. KoUár je jakoby ztracený ve filosofii protestantského osví-

cenství nmeckého, v níž theologie a filosofie svým zvláštním zp-
sobem je spojena. Kollár sám nám to jasn íká: »Jako Ilarms mé
theologické zásady a zápasy mezi supernaturalisniem a racionalismem

do rovnováhy uvésti pomáhal : tak Fries urovnal a smíil mé mudrcké

náhledy, které se dlouho chvly mezi Okenským materialismem,

Schellingovským a Fichtovským idealismem a Kantovským suchým

materialismem.* Od Herdera až do Friesa tedy ada filosofických

vliv, jež v Kollárovi se složily ve zvláštní filosofický eklekticism.

Kollár vi nmecké filosofii a sociologii choval se pasivn,

receptivn, pejímal hlavní a osnovné pojmy hotové, samostatnji jich

nespracoval; byl skutený eklektik. Odsud vyložiti, že neodstranil

rzných protiv myšlenkových a že jeho filosofie djin je tak zvlášt

abstraktní, neplná, bezmála bych ekl neživá.*)

Kollár nedovedl pojmy nmecké filosofie spracovat a kriticky

pemyslit ; celá jeho filosofická soustava dlá dojem hotov pevzaté

budovy, do níž se vlastní — slovanské — názory a tužby postavily.

Málo kde cítit a vidt, že by Kollár základní pojmy filosofické

v celém dosahu byl promyslil a jeden s druhým organicky spojoval.

Kollár málokdy vniká až k jádru vcí a názor; nmecká filosofie

jej nese, neovládá jí.

Tím nemá býti eeno, že Kollár byl naprosto nesamostatný.

Nikoli — Kollár od pírody byl ve mnohém kongeniální nkterým

svým uitelm, obzvlášt i Herderovi. Dkaz toho, že Kollár na p.

již sám o své ujm klonil se hned doma v Bystici k spinozismu

a tudíž i k racionalismu — spinozism i na Herd a ml znaný vliv,

a tak tudíž Kollár podle své pirozenosti podlehl vlivu Herderovu

v tomto a jist i jiných smrech.

45. Zkušenosti jenské nezstaly však obmezeny pouze na život

literární a akademický, v Jen na Kollára siln psobily i pomry
národní a politické.

Národní vdomí nmecké sílilo se v Nmecku odporem proti

Napoleonovi práv tak, jako ruské vdomí národní týmž odporem

se sílilo v tehdejším Rusku. Bylo pece po velikých bojích za svo-

*) Píklady toho byly uvedeny. Kollár na p. nedovedl s ideálem huma-

nitním organicky scelit své názory náboženské; ideu humanitní ml totiž n-
mecko-protestantskou, k ní náboženské pomry Slovan, v nichž protestant je

velmi málo, se nehodily a patrn proto ve své filosofii djin otázce náboženské

se vyhnul, nebo Herdera tu nemohl úpln následovat.
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bodu — Kollár byl svdkem slavnosti Wartburské a do duše jeho

mluvil netoliko Luden, ale slyšel zpívati politické verše Arndtovy,

slyšel ozvny Fichteových eí k nmeckému národu a na své oi
vidl, jak za vedení otce Jahna mladší generace hledá a nalézá n-
meckou lidovost.*)

Tento mocný politický ruch zachvátil KoUára a vedl ho ku

pemýšlení o sudbách národa svého. Jak mocný byl vliv, vidti

dobe v » Pamtech «, kde zejména slavnost Wartburskou obšírn

popisuje. Jak nemla psobiti na Kollára, když pece ve vlasti Kol-

lárov pobouila kruhy oficielní.

Ve svých »Pamtech« nám podává tres ei jednoho studenta,

jenž o slavnosti mluvil proti egoismu, prpvincialismu, dialektismu

a že každý Nmec povýšiti se má na stupe celého národa. » Hanba

jesti vzdlanému žáku niím jiným nebýti než Sasíkem, Hessem

atd. . . . necha zmizí budoucn tato pitva národní mezi námi, a

bume jedno tlo, jeden národ nmecký*, — pímo program Kol-

lárových básní národních a politických.**)

V Nmecku Kollár byl na p. ve styku, teba docela ne-

patrném a nahodilém, se Sandem, vrahem Kotzebuovým, — jak

všecko to nemlo míti vliv na Kollára? Jak by básník Kollár nebyl

poznal Arndta, hlavního z tch mnohých nadšených pvc pro n-
meckou jednotu a proti cizáckému utlaovateli

;
jak by nebyl poznal

Kornera, Kleista, Schenkendorfa, Arnima, Eichendorffa a j.? Také

Uhland a Rckert chopili se lyry vlastenecké, v Rakousku týmž

smrem pl Collin . . . Mocným a živým vlivm tm podléhá i um-
ený Kollár. Po návrate z Jeny zapl ob as písn, z nichž ozývá

se duch Arndtv a Kornerv; i do »Slávy Dcery « dostaly se ješt

tyto živjší tony. Politické písn nmeckých pvc na as zatlaily

humanitní ideál nmecké filosofie, a Kollár kolísá mezi meem a

knihou, mezi vzájemností literární a politickou.

' A konen — i osobní vlivy, láska a spojení s Minou utvrzo-

valy Kollára i pozdji v názorech školy a spolenosti jenské.

46. Hnutí evropské, jež pivodilo francouzskou revoluci, a vzniklé

vzrušení národní a politické i v národ našem a ostatních národech

slovanských mocn se projevilo. My od té doby datujeme své ná-

rodní znovuzrození. A v této pro nás tak dležité dob dospíval

'''') Z knihy Jahnovy: »Deutsches Volksthum* také Jungmann pinesl

výtah.

--j Pamti str. 261.
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KoUár — narozený v osudném roce 1793: hlasatel racionalismu

a humanity narodil se v okamžiku, kdy v hlavním mst Evropy ti,

kdo prohlásili práva lovka, zakládali nový kult Rozumu . . . Všecky
vlivy a smry znovuzrození pirozen psobily na Kollára a zase

Kollár sám pokraoval v tchto smrech. Jestliže nmecká literatura

poskytla mu prostedky, doba znovuzrození vytkla mu cíle a urila

mu dráhu. Všecky vlivy Herdera, Friesa a j. nmeckých uitel
nebyly by zpsobily Kollárovu ideu — nebýti toho mocného a ži-

votního snažení národního, nebýti toho usilování o duchovní samo-

statnost národ slovanských a jejich jazyka, všecka nmecká filosofie

nebyla by vytkla ty veliké a vznešené cíle, jimž Kollár síly své za-

svtil — prostedek sebe lepší a úinnjší ladem leží tomu, kdo cíle

nemá a pohnutek vedoucích . . .

Ujasnme si jen poteby a snahy té doby. Nové hnutí eské
dvojí mlo úkol. První: navázati vším životem na minulost, v níž

národ samostatn a svobodn se vyvíjel, a uriti cesty pro vývoj

v budoucnosti. Druhý: uvdomiti si pítomnost, poznati stav zavinný

národním a politickým poklesnutím a probrati se z tohoto pokles-

nutí k novému plnjšímu životu. Pi tom srovnávání s pítomností,

srovnávání s tím, co a jak postupují národové jiní, bylo bezdným
mítkem.

Buditelé národa musili poznávat, co ze skuteného stavu národa

má se podržeti, eho máme se zbaviti, co ješt pejati — nastala

doba studií, studií minulosti a pítomnosti
;
podle pesnosti a správ-

nosti tchto studií fantasie a rozum urovaly ideály budoucnosti.

In concreto byl úkol : utvoiti a rozšíiti samostatnou a samo-

bytnou kulturu eskou a tudíž i vzdlati vlastní jazyk všestrannou

prací literární. To byla stránka úkolu positivní. Po stránce negativní

to znailo, eliti pevaze kultury a jazyka nmeckého a vlivm n-
meckým vbec. S Nmci ode dávna sousedícím, bylo nám zápoliti

a konkurovati, proti síle jejich se udržeti; vlivy maarské do té

doby ohrožovaly nás mén, ale pece již bylo jim odporovati. Sou-

sedství slovanských národ — Polák, Rus, Jihoslovan — po-

ciovali jsme posud nepatrn. Úkol, jejž buditelé naši postavili si

ped sto léty, máme my, jejich potomkové po stu létech a budou

ho míti i potomkové naši, — je to starý náš úkol národní a

kulturní.

Povážíme-li, jaký byl náš úpadek na konci minulého vku,

kdežto mezitím národové ostatní a zejména také Nmci tak úspšn
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pokraovali, lze uriti, jakými cestami jsme se ve svém boji s n-
meckou kulturou bráti musili a brali.

Lid venkovský zachoval si svj jazyk, ale nezachovala si ho

inteligence, uivší se ve školách latinsky, teprve pozdji — v XVIII.

stol. — nmecky. Habsburkové, uvázavši se v panování nad námi,

provádli a provedli protireformaci tak pronikavou, že všecko eské
snažení a pokraování literární a osvtné na dlouho bylo nemožné.

O duchovních potlaovatelích eského národa sám Tomek vyznává:

»Jezovité uložili ducha národa eského v staletý hrob.« Proto se íká,

že lid, že sedlák zachoval národnost. Je to do jisté míry pravda.

Avšak i jiní stavové neztratili vdomí eského naprosto a našim bu-

ditelm pipadl úkol, sebrati všecky eské síly, a probuzovati je

k ilejšímu životu, k životu, jenž vyrovnati se ml životu, jejž po-

dávala kultura nmecká.

Všecky tyto snahy buditelské, všecko to nadšené úsilí o samo-

statnou a samobytnou kulturu pirozen musilo býti založeno na

njakém jednotném názore na svt a na život. Nemá-li život lidí

myslících býti etzem jednotlivých episod — a takového života

lovk jen ponkud myslivjší a opravdovjší prost nesnese, —
musí všecka práce myšlenková, i praktická, založena býti na jistém

a pevném základ filosofickém. Bu si základ ten jakýkoli, ale každý,

kdo skuten myslí, jej má, míti jej musí.

I naši badatelé potebovali takového základu a našli jej ve filo-

sofii nmecké. Podivný osud : nmecká filosofie dáti musila filosofický

základ pro národní snažení protinmecké
;
pro svou kulturu eskou

naši buditelé použiti musili filosofie nmecké a použili filosofie

jen nmecké, nebo myšlénky fi'ancouzské a anglické picházely k nám
nmeckým prostedkováním.

To djinný význam nmeckého osvícenství, jež sloužilo našim

buditelm na konci minulého století — Dobrovskému, Puchmaje-

rovi a j., — to výklad fakta, že Kollár pejal filosofii Herderovu

a Friesovu. Filosofie humanitní a osvícenská pirozen svdila

našemu úsilí po vývoji, pokroku a vzdlání. To se strany nmecké
filosofie a vdy byla jen historická odplata za pjku. eské hnutí

reformní zúrodnilo i nmeckou pdu pro nové idee, eští vystho-

I válci, nejlepší to charakterové potlaovaného národa, v tisících a

i ti sicích šlechtili krev i ducha nmeckého, — splácela nmecká filo-

fsofie svj dluh eskému národu a pomáhala buditelm peklenouti

staletou duchovní smrt. Osvícenství minulého vku, osvícenství n
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mecké, anglické i francouzské bylo jen pokraováním v duchu hlav-

ních ideí eské reformace.

Po KoUárovi a s ním i ostatní elní pracovníci národní a my-

slitelé eští poád ješt z nmecké filosofie erpali své základy

pojmové. Palacký byl závislý na Kantovi, Havlíek na Bolzanovi,

Smetana a jiní na Heglovi a pozdjší utíkali se k Herbartovi.

Vedle filosofie a vdy, jak vykládáme po výtce nmecké, s sa-

mého poátku národní kultura budovala se djinami. Naši buditelé

musili poznávat minulost vlastního národa, šlo o to poznati a uriti

místo eského národa ve vývoji lovenstva,

A opt práv pro toto nejnutnjší studium bylo teba filo-

sofického podkladu a ten nejuritji Kollár formuloval, pejav Her-

jderovu filosofii djin. Než Palacký nám dal djiny eské, mli jsme
i filosofii djin svtových a pirozen zase vzaH jsme je u Nmc.

/ Práv tak ped eskými djinami Palackého Šafaík vypracoval nám
starožitnosti slovanské — od lovenstva a humanity postupovalo

národní vdomí k slovanství a naposledy k ešství, jak ukazuje

postup od Kollára pes Safaíka k Palackému.

Obdobný byl vývoj jazyka. Postaveni do plností moderního

života naši buditelé nutn musili jazyk netoliko oisovat, ale i roz-

hojovat. erpali tudíž pedevším ze staré eštiny. Další zdroj byly

píbuzné jazyky slovanské a konen jazyk živý a dialekty, zejména

slovenština.

' Nebylo snadné upraviti jazyk staletí nerozvíjeny pro moderní

svt myšlenkový; proto dlouho užívalo se pro vdeckou práci nm-
iny — nminou nmina se vybíjela. Ješt Kollár napsal svj hlavní

spis nmecky — o Dobrovském rozumí se to samo sebou —
,
ji-

mecky napsal Šafaík svou slovanskou literaturu, Palacký vydal své

djiny naped nmecky.

V usilování o jazyk svj stali jsme se národem » filologickým

«

a Jungmannv Slovník proto ml tak vehký význam národní.

Avšak jazyk nevyvíjel se pouze uenými studiemi jazykozpyt-

nými, mluvnickými a lexikálními, nýbrž musil pedevším sloužiti

básnické tvorb a krásné literatue, podstatné to ásti každé litera-

tury národní, I v tom oboru byl vývoj líenými pomry pedurený.
Básníci naši napodobili naped vzory cizí a ovšem zase hlavn

nmecké; v peklade ^Ztraceného ráje* Miltonova Jungmann na-

,kupil všecky poklady nového jazyka spisovného. Ku pekladm
záhy pistoupily sbírky národních písní a jejich napodobování; ke

vzorm západním pidány vzory slovanské a opt poesie lidové.
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Hanka vydával písn srbské, Kollár, Šafaík, elakovský a j. sbírali

písn domácí, elakovský napodobil písn ruské. Pede všemi a nade

všemi však vynikl Kollár svou »Slávy Dcerou* ; není nahodilé, že

Slovák první v básních • vyslovil všecky tužby národního úsilí, —
na Slovensku jazykové vdomí udrželo se ryzejší.

Naši básníci v té dob všichni zárove jsou inni vdecky a

naopak zase spisovatelé odborní njakou mírou úastnili se prací

z oboru literatury krásné: Puchmajer, Hanka, Marek, elakovský,

Kollár, Šafaík, — i Palacký s poátku básní a zabývá se aesthe-

tikou. Rozdlení práce nastalo teprve pozdji, vdecká a básnická

innost uritji se urzují.

Konen v poslední ad národní náš program rozšíil se pro-

gramem politickým. Hnutí a boje o svobodu na sklonku minulého

století zpsobily naše obrození národní a jazykové, na tomto zá-

klad a hnutím roku 1848 uvdomili jsme si i svá práva i své po-

slání politické.

Naznaení dalšího vývoje však už nepotebujeme, nebo bží jen

o to, v celkovém vývoji naší národní vci pochopiti Kollára a jeho

slovanskou ideu. Bude nám te možno, poznati a oceniti domácí,

slovanské a eské vlivy psobící v Kollára a po Kollárovi.

47. Probuzení naše, zpsobené hnutím osvtným a svobod-

nickým, není hned uvdomle národním. Národnost a jazyk v teh-

dejší dob vbec a obzvlášt v echách za,hlavní a osnovné pojmy

kulturní pokládat se ani nemohly. Po duševních i hmotných svízelích

a útrapách protireformace a pevratu spoleenském, který tím se

provádl, pirozen otázka náboženského a filosofického pesvdení
stály v popedí. Proto, jak nejlépe vidíme na Dobrovském, svobody,

poskytované Josefem IL, sílené smýšlením celé Evropy, mly tak

veliký význam a tak velikou cenu. Práv že historie eská odkazovala

k veliké dob reformaní, náboženská svoboda práv echm byla

tak vítána. Svoboda pesvdení náboženského — ovšem ješt ne-

dokonalá — v záptí mla i svobodu národní a jazykovou práv
tak, jak v minulosti reformace v záptí mla sesílení národního

vdomí a vývoj jazyka.

Jazyk a národnost pojímaly se jakožto orgán a prostedek

osvty a osvcování a teprve pozdjším vývojem udržení a vzdlání

jazyka a národnosti stávalo se hlavním a pedním cílem tužeb ná-

rodních a politických.

Proto v echách, jako všude v Evrop, hnutí na sklonku minu-

lého století bylo podstatou svou pokrokové, osvtové, svobodo-
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myslné v pravém slova toho smyslu.*) Josefinism byl v zemích

rakouských jeho oficiálním výrazem.

Dobrovský, hlavní náš kisitel, sám byl josefinista, _byl dokonce

svobodný zedná. Uená Spolenost byla stediskem zednáv a v-
decké eské práce, vlastn, v Cechách: vdecká práce je ješt bu
latinská nebo nmecká. Není na pr. náhodou pro Dobrovského,

že prvý jeho vdecký spisek vnován byl zniení povry, — musil

dokázati, že zlomek evangelia sv. Marka, darovaný Karlem IV.

metropolitnímu chrámu, není psaný od sv. Marka samého. Kdo
Dobrovského literární psobení zná jen zdaleka, musí vdt, že celý

jeho smr myšlení a vdeckého pracování nesen je nezlomnou,

nadšenou a dslednou láskou k svobod. Odsud jeho posud vzorná

vdecká odkrytost a jeho široký a svtový rozhled, bez nhož by

jeho historické a literární práce daleko nebyly mly toho vlivu,

který mly a posud mají. Dobrovskému práv z této filosofické

stránky ješt málo se rozumí — alespo záhy byl píUš silný duch

i pro ty naše buditele, kteí z obvyklých rámc myšlenkových

nemohli se vymaniti. Jen tou silou svého ducha Dobrovský vštípil

život svým literám.

Pro Dobrovského je vbec charakteristické, že byl svobodo-

myslný knz práv tak, jak KoUár byl svobodomyslný duchovní.

Mezi buditeli prvotními vbec jsou mnozí duchovní a to jména prvá

a nejlepší, a uvedeme jen: Dobrovského, Puchmajera, Marka,
'' Dobnera, Durycha, Vogta, Vydru ; zejména filosofie pstuje se tém
výlun duchovními (Zahradník, Marek, Hyna, Klácel, Smetana). Je

to pirozené: tenkráte klérus poád ješt byl vlastn hlavní, snad

i jedinou tídou intelligentní a tudíž i u nás jeho úast v hnutí

národním byla velmi znaná a blahodárná. Úast ta zjeví se nám
:tím vtší, jestliže si vzpomeneme, že kazatelna byla tém jedinou

školou mateštiny.**)

*) »Svobodomyslný« je doslovný peklad hlavního filosofického (deisti-

ckého) pojmu minulého století; Angliane, Francouzi a Nmci slova toho tenkrát

užívali ifreethinking, libe penseur, freidenker;; dnes slova- toho se již neužívá,

/protože není již toho pojmu. U nás slova se užívá, nemáme podivným zp-
sobem slov pro oznaení toho, co Nmci zovou: freiheitlich, freisinnig.

''•''-) Podrobné vypoítání duchovních tehdy i pozdji literárn inných

podal Ježek: Zásluhy duchovenstva o e a literaturu eskou lod r. ITOO až

18S0) 1880. Jestliže autor tp. lOl) íká, že literatura naše až po Tomíkv spis

»Doba prvního lovenstva* 184B byla ,panenská a veskrze kesanská*, tedy

to není správné, míní-li tím, že literatura obrodní byla orthodoxní; naopak je
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Toto svobodomyslné hnutí v echách pirozen odkazovalo

k reformaci eské, k tradicím bratrským a husitským ; naši buditelé

pokraovali, kde reakce pervala vývoj. Sotva že udlena zbytkm
Bratí tolerance, otištn mezi prvými spisy Komenského » Labyrint

svta «. Až v takových podrobnostech jeví se podstata tehdej-

šího hnutí.

I není tudíž nahodilé, že první a nejvtší vdcové nového lite-

rárního hnutí eského vedle svobodomyslného knze Dobrovského

byli potomkové eských Bratí a jejich protestantští následovatelé

:

KoUár, Šafaík, Palacký. Vi protireformanímu katolictví Do-

brovský, Kollár, Šafaík, Palacký jsou obhájcové svobody myšlení

a vznešených tradic eské reformace. Dobrovský, Kollár, Šafaík,

Palacký hlásají Bratrské ideály humanity. Palacký nám odhaluje

pravou velikost naší minulosti.

48. Tak tedy i historicky dovedeme oceniti ideu humanity,

ideu lidskosti a všelidskosti, kterou hlásal Kollár. My te po-

chopíme, jak práv evanjeUcký duchovní pokrauje na dráze za-

hájené v Cechách katolickým svobodomyslným knzem, my po-

chopíme, jak a pro Kollár Cech v sousedním protestantském N-
mecku nalézal na vysoké škole Jenské idee vyrostlé nejdíve ve

vlastní otin, jak v Jen ve psobil Friese a Harms v duchu

eských Bratí a jak konen pilnul k humanitnímu ideálu Herde-

jovu. Humanita po stránce ethické, vzdlanost po stránce rozumové

ítaly se KoUárovi národním ideálem.

Ve jménu humanity a osvty práva národní a jazyková byla

zabezpeena a odvodnna : není pirozeného práva národa nad

národem, není pirozeného práva, nedáti národu vyvíjeti se svým

zpsobem k ideálm humanity.

Tento ideál humanity v Cechách ped KoUárem Dobrovský

hlásal, hlásal jej vedle Kollára Šafaík, znal se k nmu Palacký.

Šafaík ve svých djinách slovanské ei a literatury nám ukazuje,

jak Slovan od pírody a celou svou postatou je » pravý svtooban
v šlechetnjším slova smyslu* a jak proto vždy jen za svou svobodu

a práva bojoval ; od svobody mírumilovných Slovanv a pokroku

jejich literatury oekává »uskutenní idee istého lovctví*.*)

práv pro duchovní spisovatele charakteristické, že tém do jednoho z uve-

dených byli v duchu josefínského osvtnictví rozhodn neorthodoxní.

*) Šafaík, Geschichte der slavischen Sprache und Literatur nach allen

Mundarten pp. 54, 64.
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Týž ideál lidskosti Palacký káže ve svých Djinách eského
národa a vzývá jej na obranu národa eského vi Nmcm ve

svém poslání k frankfurtskému parlamentu 1848, ka: », . . pi vší

velé lásce k národu svému vždy ješt výše cením dobré lidské

i vdecké, než dobré národní«.*) Ve své souborné studii o krasovd
Palacký » svrchovanou ideu lovctví« 'hned na poátku své vdecké
dráhy snažil se filosoíicky prohloubiti a zdvodniti ; na spracování

toto idee Herderovy taktéž mly vliv. **)

Odsud osvtný ráz našeho znovuzrození, odsud význam Uené
Spolenosti, pozdji Musea, Matice a jiných zaízení literárních a v-
deckých ; odsud naše úsilí o školy, jež eští Bratí národu odkazo-

vali, odsud konen, hledíme-li na KoUára samého, jeho úsiH filo-

sofické, humanitní a osvtové. Vytkli jsme, že Kollár svým upíHšeným

racionalismem seslabil své psobení, avšak pes to jeho význam tkví

v jeho humanitní idei. Jeho následníci mohli se spokojiti jeho slo-

vanstvím — ale jemu a jeho slovanské idei za podklad sloužila

osvícenská filosofie. Plytkost racionalismu Puchmajera a pozdjšího,

ba až dnešního liberalismu není dkazem a dvodem proti opravdo-

vosti Dobrovského a jeho opravdových následník.

49. Poznali jsme ted v historickém osvtlení KoUárovy základní

myšlénky filosofické ideu humanity a osvícenství, poznali jsme zá-

rove, jaký dosah tužby ty mly pro naše znovuzrození; pikroíme

nyní k objasnní druhé základní idee Kollárovy, idee národnostní,

slovanské a eské. Kollár dal výraz t. zv. znovuzrození Slovan.

V pravém slova smyslu znovuzrodiU jsme se jen my Cechové

a práv to naše obrození dává celému hnutí slovanskému ráz.

Rusové a Poláci se neobrozovah, leda že hnutí reformní v obou

zemích souspadalo s hnutím eským. Jihoslované turetí osvobozovali

se politicky, rakouští jen do jisté míry se obrozovah, podobn jako

my. Žádný jiný národ neprodlal tak dkladné pemny politické,

sociální a kuturní jako národ náš a práv proto národní hnutí minu-

lého století u nás nejzvláštnjším zpsobem se projevilo.

Sesílení a sebepoznávání slovanských národ dalo se totiž zá-

i
roven se sesílením a sebepoznáváním národv ostatních. Zárove

s námi kísili se na p. Rekové a hlavn Maai, jejichžto vývoj

v mnohých podrobnostech podobá se vývoji našemu.

*) Palacký v Radhošti III, 18.

;=-) ibid. p. 367.
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Slované jednak sami ze sebe vyvíjeli se obdobn jako národové

ostatní a pokud národové druzí nás pedili, pracovali i pro nás.

Národové v Evrop již dávno nejsou isolováni. A co se Slovan
dotýká, vždy byli leny rodiny evropské, kesanské a je klamné

mínní, že od ostatních národ byli jsme oddleni. Neplatí to

ani o Rusech (Kirjevský § 56.) v té míe, jak se i od neslo

-

vanských i slovanských myslitel a hlavn politických a nacio-

nálních jednostranc íkává. — o ostatních Slovanech, až na ást

Srbv a Bulhar, nikdo toho vlastn ani netvrdí. Slované nebyli nikdy

isolováni; fakt, že zejména se sousedními Germány byli na mnoze

v pomru nepátelském, není dkazem nevzájemnosti, naproti, ostatn

byli Slované s Nmci a tudíž s Evropou také ve stycích pátelských,

alespo mírných.

Národní hnutí Slovan dalo se, když ve Francii práva lovka
byla prohlašována, když v nmecké filosofii a literatue hlásal se

ideál humanitní a když anglití filosofové zakládali pirozenou

mravouku humanitní.

Idea humanity nezastavila se ped celními a politickými šraky,

a ped a za tmi šraky lidí všude stejn myslili a ke stejným spli

cílm volnosti a lidskosti. U nás však všecky tyto tužby evropského

myšlení docela pirozen pojily se ke snahám naší eské reformace

a práv proto naše znovuzrození je historický vývoj docela pirozený

a ást všeevropského vývoje vbec.

\ Prohlášení práv lovka neplatilo tudíž pouze Francii, ale

(celému kesanskému svtu a obzvlášt také národu našemu. A když

revoluce zásadám svým stala se nevrná a když vracela se k tm
,
prostedkm násilí, proti kterým pvodn povstala, opt celá

i Evropa — i Francie — spojila se proti ní. Svatá alliance formáln

zpeetila, co pojilo národy proti útoné revoluci a Napoleonovi. Jak

v Nmecku tak i na Rusi vzplanulo národní vdomí proti evrop-

skému diktátorovi. Ze ovšem toto spojení stát elilo pak i svobod
národ, je opt jen doklad — teba nemilejší — té všeoevropské

vzájemnosti.

Jak všude stejn se cítilo a myslilo, vidíme i z literatury a filo-

sofie. Vdí idee byly všude stejné, my Slované pejímali jsme, co

vytvoili naši pokroilejší sousedé a nesousedé. Voltaire psal pro

Evropu a etl se v Evrop, stejn v Paíži, Berlín, Praze a Petro-

hrad. Rousseau dal výraz tužbám všech národv a proto i Herder

a pozdji Kant, Schelling a Hegel stali se uiteli nejen Nmcv,
ale i nás Slovan. Herderova idea humanitní žije v Dobrovském,
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v Kollárovi, Šafaík a Palacký jí se dovolávají. Co Dobrovský a jiní

svtu mli íci, ekli mu v jazyku nesvém, po nich peklady a

rychlými zprávami vzájemnost myšlének a lidí se udržovala a sílila.

Jak ped revolucí a za revoluce opt i v dob reakce v litera-

tue byronism a romantism na celé áe se projevuje — Byron

'.zejména na nás Slovany mocn psobil: Mácha, Mickiewicz, Puškin.

Opt dkaz té jednoty literární a vzájemnosti všeevropské.

Není tu ovšem možné, vylíiti dopodrobna všecek obsah znovu-

zrození slovanských národv a ukazovati, jak mu u jiných národv
odpovídají jevy stejné a podobné; ale staí to, co pednesenoi

k ospravedlnní výroku, že znovuzrození Slovan je znovuzrozem'm

i jiných národv a významu všeevropského. Zmna a vývoj národ
slovanských znamenaly pemnu a vývoj národ sousedních i ne-

sousedních. JestHže na p. Srbsko se osvobodilo, to pece znamená,

že ubylo panství tureckého a to znamená zmnu v celé politické

konstellaci evropské diplomacie. A podobn zmohutnní slovanských

literatur, slovanské vdy a filosofie znamenalo pemny v evropské

spolenosti literární a pemny ty nutn vliv mly na další rozvoj

spoleenských, politických, národních a hospodáských pomr evrop-

ských. Vzdlanjší Slovan konec konc stával se v každém ohledu

samostatnjším. Znovuzrození Slovan nezbytn mlo mocné vlivy

na souasné pomry evropské.

Tuto svtovost slovanského obrození KoUár velmi dobe po-

stehl a svou ideou humanity a vzájemnosti vyslovoval. Vzájemnosti

slovanskou nepožadoval nic jiného, nežli co platilo v míe silnjší

u národ jiných. Kollár vzájemnost všeevropskou sesíliti chtl tužší

vzájemností slovanskou. Chtl ovšem tužší literární vzájemností mezi

Slovany sesíliti národní vzdlání slovanské a slovanské sebevdomí.

50. Tento svtový význam slovanského znovuzrození nejlépe

vynikne nám, když srovnáme si, teba jen chvatn, jak samostatn

a v téže dob idea slovanská se projevuje v Cechách, v Polsku a na

Rusi, to v Kollárovi, Mickiewiczovi a Kirjevském, *) v eskoslovenské

vzájemnosti, v polském mesiánství a v ruském slavjanofilství. Juž ta

souasnost je dkazem, že jedná se o vc všeobecnjší.

Uení všech tí slovanských myslitel má za základ rozešení

historických sudeb lovenstva, rozešení otázky vbec — otázky

*) Idee všech tí dozrávají a poínají se projevovat v téže dob, kolem

roku J830; a opt po roce 1840 všichni ti podávají je svtu ve form uzrá-

lejší, definitivní. Souasnost je úplná.
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tedy, jak definitivn uspoádati život všech národ, celého lov-
enstva. Cech záhadu tu rozešiti chce na základ rozumovém,

pokrok a osvta mají zabezpeiti lovenstvu další vývoj
;
ped-

staviteli živými tchto principií abstraktních jsou Slované, Slované

všichni. Polák eší týž problém; ale ne rozumem, nýbrž citem, ne

osvtou, nýbrž náboženstvím má otázka býti rozešena. In concreto

náboženství a církev katolická má býti základem, národ polský ve

spojení s francouzským vdcem; a proto že bží o novou a defini-

tivní organisaci nejen Slovan, nýbrž i ostatních národ, polské

mesiánství nemže se odlouiti od hnutí evropského, naopak musí

se ho zmocniti a proto Polska spojí se s Francií, v níž Mickiewicz

vidí živý pramen moci. Kdežto Kollár, jsa vren idei humanity,

provedení velikého svtového úkolu oekává od práce Hterární

žádaje proto i na Slovanech vzájemnost literární, Mickiewicz pro-

vedení plán mesiánských vidí v moci vojenské, francouzská bojov-

nost a moc, jak projevila se v Napoleonovi, sloužiti má polské idei.

Kollár je eský Bratr, Mickiewicz je katolík po srdci Bonifáce VIII.,

ukazujícího svtu podle podání dva mee a koucího: »Ecce duo

gladii, ego sum Caesar.« Me tedy provede ideu polskou, slo-

vanskou, lidskou, me zejména spojí nepátelské bratry polské a

ruské, — eský humanitá bratry ty na zemi spojiti chce vzájemností

literární, ve slovanském nebi sedí tam v bratrské shod vedle sebe,

kteí na zemi se katanovali, Košciuszko a Suvarov.

Kirjevský také eší problém všelidský. Slavjanofilství — teprve

dle zvuku a pozdjšího výkladu: láska k Slovanm — je láska ke

slovanské církvi, ku pravoslaví, stát a vzdlanost na slovanských

základech je žádoucí organisace všelidská, všekesanská, slavjano-

filstvím odiní se veliké schisma rozdvojivší západ od východu. Z vý-

chodu zazáí spasné svtlo.

Shoda i rznost tchto tí apoštol slovanské a všelidské lásky

odpovídá národnímu bytu a asovým pomrm. Cíl všem je stejný,

ale rozcházejí se v prostedcích. Cech dvuje vd a filosofii,

Polák a Rus náboženství; ale každý jinému a své církvi. Cech eká
spásu od klidné smírné práce, Rus by mu pisvdil, ale Polák chápe

se mee. Cech radí se s rozumem a povoluje Rusovi, že rozum ten

má poslouchati srdce, Polák apeluje jen na srdce. U jiných národ
hlava a srdce jsou prý rozloueny: Slovan myslí a cítí zárove

v jednom, u jiných národ jedna mohutnost obyejn utlauje nebo

pedchází jiné — Kollár; Sebrati všecky jednotlivé ásti duše v jednu

sílu, najíti to vniterní stedisko bytí, kde rozum i vle i cit i sv-
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domí i krásné i pravdivé i podivné i žádoucí i spravedlivé i milo-

srdné a všecek objem rozumu sbírá se v jednu živou jednotu —
Kirjevský; Není dosti skutenou pravdu znáti, musíme se proniknouti

jejím svtlem a teplem, mj srdce a hle v srdce; ale svt dán

hlav, srdce vn se trápí — Mickiewicz. Avšak: Život lidstva je

vývoj rozumu — Kollár; Lidstvo nabaživší se vedení abstraktního

rozumu touží po celosti svého duševního žití a tu celost jen víra

pravoslavná dává — Kirjevský; Panovati chci mocí svého citu, cit

ten chrání se vírou katolickou — Mickiewicz. Spasitelem lidstva bude

Slovan — Kollár; Spasitelem lidstva bude Polák s Francouzem —
Mickiewicz; Spasitelem lidstva bude Rus — Kirjevský. Ume se

nalézti cestu vzájemnou prací spolenou — Kollár; Národ polský

cestu tu nám už ukazuje — Mickiewicz; Ukazuje ji národ ruský —
Kirjevský. Dvujme genim všeho Slovanstva, tm Dobrovským,

Kopitarm, Safaíkm, Gajm, Pogodinm, Chomjakovm a jiným

a jiným mnohým — Kollár; Oddejme se geniu velikého muže, Na-

poleona — Mickiewicz ; Následujte ruského mužíka — Kirjevský . .

.

Podrobnjší srovnání tená sám si uiní; sami budeme mít

píinu jednotlivá uení srovnávat a ocenit, až vyložíme zejména

mesiánství Mickiewiczovo a jiné idee slovanských i neslovanských

myslitel, zabývající se stejnou záhadou. Zatím jen tolik už mžeme
z charakteristiky KoUára poznati, že jeho idee jsou nejmén urité

a obzvlášt zasluhuje povšimnutí, že netroufal si doporuiti za vdce
Slovanstva a lidstva národ svj, jak uinil Rus. Polák doufá jen v pomoc

národa neslovanského, francouzského, Napoleon jest mu mesiášem,

Kirjevský ruský národ staví v hlavu jen proto, že sob zachoval

isté uení církve východní. Všichni ti spoléhali na principie vše-

obecné, všelidské, již vypracované — v humanitu, v katolictví,

v pravoslaví.

51. Pes to, že Kollár hlásal všeobecnou ideu humanitní, zá-

rove, ba ve jménu jejím hlásal ideu národnostní.

Idea národnostní, jak se te obecn pojímá, poíná se upevo-

vati na sklonku minulého století a práv v souvislosti s ideálem

humanitním. Ped tím lidé byli si vdomi svého církevního a stát-

ního lenství •— že národ, jako celek, vedle církve a státu má kul-

turní poslání, toto pesvdení vzniká v kruzích širších teprve na

sklonku minulého století. Nebudeme vykládat, kterými jednotlivými

vlivy se tak dalo, staí nám tu, co jsme práv ukázali, že na sklonku

minulého století v celé Evrop národové se poali osvobozovat ve

jménu humanity a pirozeného práva. Proti absolutismu, jenž ústy
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Ludvíka XIV. hlásal, že státem je jediný, hlásá Rousseau a dekretuje

francouzský parlament, že státem je národ. Tento názor filosoficky

formuloval jeden z nejprvnjších, ba vlastn první, Herder, dovozuje

z humanitního ideálu oprávnnost ideálu národnostního. Stát Herde-

rovi je útvar umlý, nebo píroda lovenstvo organisuje v národy —
rodina rozrstá se v rod, rod v národ, národové každý se svým

zvláštním národním charakterem jsou pirozené organisace vedle

a v umlých organisacích státních. » Píroda vychovává rodiny; nej-

pirozenjší stát je tudíž také jeden národ s jedním národním cha-

rakterem. Tento se v nm udržuje mnohá tisíciletí a bží-li vladai

z nho zrozenému o to, mže nejpirozenji býti vzdlán; nebo
národ je tak rostlina pirozená jako rodina, jen že má více vtví. Nic

tedy úelu vlád nezdá se tak protiviti jako nepirozené zvtšování

stát, divoké smšování lidských plemen a národ ^oá Jedno žezlo.**)

I erpá Herder z historie pouení a nadji, že všecky umlé útvary

státní jako hlína se rozpadnou a že v národních státech uskutení

se ideál humanity.

Docela v souhlase s tímto uením Herdera, z nhož do znané
míry Rousseau k nám mluví, Kollár pojímal národ a národnost

jakožto pirozený orgán lovenstva a tudíž ve jménu humanity

žádal svobodu národa svého a slovanského vbec, Kollár však v tom

odchýlil se od Herdera, že na národnost kladl draz mnohem sil-

njší — vždy jsme mu pímo mohli vytknouti, že se mu, alespo

ve » Slávy Dcei «, humanita tém ztratila, kdežto národní tužby

stupoval až k samým mezím národní výlunosti, a tudíž i nesprave-

dlivosti.

52. Národní vdomí jednotlivých slovanských národ pirozen

a samo od sebe vedlo ke vzájemnému sblížení.

Tomu sblížení slovanských národ byly píiny nkteré. Pedn
skatené kmenové povdomí a s ním souvisící jazyková píbuznost.

Krev není voda — jsme si rodem blízcí, bližší, než nám jsou ná-

rodové jiní, a nežli si jsou národové na p. germánští a románští;

druhému jazyku slovanskému i z praktických dvod snáze a díve

se mžeme nauiti než jiným jazykm. Odkazuje Slovany k sob
nepátelství národ jiných, zejména nmeckého, nad Slovany panují-

icího a mezi nimi žijícího — pangermanism hlásal se díve a uritji

než panslavism. Nkteré Slovany svazuje stejné politické tleso.

Konen u malých národ slovanských a národ slabých opora

*) Herder, Idee, IX, kn., 4. kap,

NAŠE DOBA I., 10. 47
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o ostatní národy slovanské a zejména o národy vtší, kulturn

a politicky silnjší, byla docela pirozená. Kollár obzvlášt na tento

moment, jak jsme slyšeli, klade nejvtší váhu vykládaje, pro idea

slovanské vzájemnosti vznikla na malém a slabém Slovensku.

Proti tmto silám spojujícím síly psobí i rozpojující. Slované sami

žalují, že jsou jakoby od pírody obzvlášt nesvorní; nevím: ger-

mánští Skandinávci na p. také se nedovedou sjednotit a skandi-

návská idea, jak známo, selhala pes nápor nmecký; podobn
Nmci sami dlouho se sváili a politicky spojeni nejsou posud. Proto

není se co divit, že i jednotliví slovanští národové, vedeni svými zvlášt-

ními zájmy jazykovými, literárními, kulturními, náboženskými a ko-

nen politickými se nesbližovali tsnji.

Proto že mimo Rusy ostatní slovanští národové jsou malí a vtšina

pod žezlem Habsburským, politicky otázka slovanská hned od sa-

mého probuzení slovanského vdomí otáí se okolo otázky rakousko-

ruské.

Austroslavism byl dán sám sebou. Zejména ve Vídni a také

v Pešti intelligence slovanská ve smyslu austroslavismu se sbližovala.

Kollár v Pešti poznával se zejména s Jihoslovany, tuším, že znal ze

slovanských jazyk nejlépe srbsky, a podobn Šafaík sblížil se

jazykov i literárn se Srby. Položení slovenské k tomu vedlo —
netoliko v hlavním mst Uher rzní národové se stýkají, ale Slováci

koloniemi svými na jihu se Srby a Hrvaty jsou promíšeni. Kollárova

vzájemnost tedy ve skutenosti byla vzájemnost slovensko-srbská,

slovensko-hrvatská. To byla, pravím, vzájemnost skutená; vedla

také k politické akci r. 1848 *)

Na druhé stran všem Slovanm i Polákm Rusko záhy musilo

se státi pedmtem slovanských úvah a tužeb. Rusko na konci

*) Této vzájemnosti v oné dob zajisté napomáhala armáda svou dislokací.

Živ se pamatuji, jak na mne v dtství psobila delší pítomnost polských

hulán : jak mne vábil jazyk cizí a pece necizí, jak mimodk vedl ke srovnávání

a napodobování resp. mluvení. Podobné vlivy psobily jist na mnohého;

Kampelík na p. vypravuje (Germanisace, 154) jak v Budíne 1832 slyšel roz-

mlouvati vojáky Slováky, echy, Poláka, Srba, jak to na psobilo a jak to

povídal KoUárovi: píbh ten »konavého« života, Kampelík íká, zavdal píinu

k rozmluv o slovanské rozháranosti, z ehož pozdji v »Hronce« krátká roz-

prava o vzájemnosti slovanské povstala*. Kampelík tedy — (srv. v Sborníku

KoUárov str. 195 Komárkovu sta o literárních stycích KoUárových s Kampe-

líkem) — pipisuje tomu píkladu prostých slovanských vojín znaný vliv na

KoUárv spis o vzájemnosti, — spis i bez toho vlivu byl by vznikl, ale psobil

i vliv tento.



739

XVIII. stol. bylo jediným samostatným slovanským státem, Polska

padala, Srbsko dosáhlo samostatnosti teprve r. 1815, jedin erno-
horci byli volnjší; pirozeným zpsobem tedy Slované oi své

obraceti musili na Rusko. Rusko nebylo však pouze samostatné,

ale veliká moc jeho poala se v celé Evrop více než ped tím

pociovat; o pátelství s Ruskem vždy ucházelo se Prusko a krok

za krokem Rusko zasahovalo do záležitostí evropských již tím, že

v odvkém boji proti Turecku bylo pirozeným ochráncem pravo-

slavných Jihoslovan. Tou mrou, kterou pak moc státní a politický

vliv síleny byly i literaturou, naši buditelé pirozen ruský jazyk

a ruskou literaturu ped ostatními poínali studovat.

Pio naše buditele padá na váhu slabost tehdejšího Rakouska,

slabost politická i hospodáská, projevivši se 1811 státním bankrotem.

Obávajíce se úplného rozpadnutí Rakouska a vidouce, jak proti

svtovládné tyranii Napoleonov Rusko se staví v hlavu potlaených

národ, pirozen nadje na zachránní národa, k národnímu sebe-

vdomí sotva se probudivšího, obracely se na Rusko.

Proto vedle austroslavismu ustaloval se rusoslavism anebo pan-

slavism rusofilský anebo pímo panrusism. Jak se obzvlášt u nás,

ped KoUárem, slavism vyvíjel, ihn^d vyložíme, naped však musíme

promluvit o panslavismu a panrusismu — nmeckém.

I

53. Ano — ped KoUárem a našimi ostatními všeslovany v Nm-
cích projevilo se velmi silné a urité rusoíilství : Herder — (rodem

\ Prus!) — i tu pedešel KoUára. Herder, KoUárv uitel ve filosofii

' djin a Slovanstva, ukázal také na svtové poslání Ruska

!

Herder dostal se totiž hned po svých akademických studiích

1764— narozen je 1744— do Rigy, kdež jako uitel a kazatel trávil

až do roku 1769. Doba ta byla pro vývoj filosofie a zejména jeho

filosofie djin yelmi dležitá, jakož i sám pobyt v Rize pokládá za

nejšastnjší. Obzvlášt pak ml v Rize píležitost seznámit se s teh-

dejším reformním úsilím popetrovským, s plány a zámry carevny

Kateiny IL, jejíž proslavený »nákaz* jej pímo elektrisoval. V jedné

své ód Kateinu zrovna zbožuje a kochá se velebností a ohrom-

ností »Kateinina svta*, sahajícího od ^Ledového moe až k nám (do

^'gyj' od Cíny až k Baltu* . . .

Petr Veliký Herderovi od dtství až na konec života byl ideálem

•panovníka; anonymní ódou na nastolení Petra III. Herder vbec za

poal 1762 svou básnickou dráhu — rodný kraj Herderv po nkolik

let byl v držení Ruska.

47*
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V reform Petrov a jejím pokraování Kateinou vidl veliko-

lepý pokus, vychovati veliký národ. Vidí v tom úsilí o ideály hu-

manitní a v nazírání tom utvrzovalo jej Kateinino pátelství k fran-

couzským filosofm. Myslil, že Kateinou i jeho ideály humanitní se

dají uskuteniti ve velikých rozmrech a proto se chystal napsati

spis o ruské osvt, peje si, aby zbožovaná carevna obrátila na
svou pozornost. V ruském národ vidl národ erstvý, svží, nepo-

kažený; obzvlášt když pak r. 1796 odcestoval do Francie, na své

oi si potvrdil, co vlastn z Rousseaua již dávno vil, že totiž Fran-

couzové jsou národ starý, zanikající; srovnávaje takto ve skute-

nosti Francii a Rusko — teba jen jak v Rize se mu zjevovalo —
došel pesvdení, že z Ruska lze udlati národ docela svérázný

a pvodní (»Originalvolk«), pímo ideál historického vývoje. »Ukra-

jina stane se novým eckem: krásné podnebí tohoto národa, jeho

veselá pirozenost, jeho hudební nadání, úrodná pda atd., jednou

se probudí : z tak mnohých malých, divokých národ, jakými kdysi

i Rekové byli, vznikne národ vzdlaný; jeho hranice budou se roz-

prostírati až k ernému moi a odsud celým svtem !«

Nebudeme vyliovati, jak Herder se nadchnul vítzstvími Rus
nad Turky, jak se mu nelíbí vlastní rodný stát Prusko — (pruské

státy musily by se prý rozkouskovati, kdyby mly býti šastnými)—

,

jak odsuzuje Friedrichovo chování k nmecké literatue atd , o tom
všem v životopise Herderov tená se mže podrobnji pouit; zde

bží jen o to, postihnouti dležitý pro náš národní vývoj fakt, že

Kollárv nmecký uitel nebyl pouze milovníkem Slovan, nýbrž

pímo nadšeným ctitelem Rusv a že jeho názory o Rusku v po-

zdjší dob vyzrály v to, co ve svých » ideách k filosofii djin lo-

venstva « hlásal o Slovanech a budoucím vku humanity. *) Slo-

vany byli mu in concreto Rusové, v Rusku, v pírod a lidech po-

znal svého rousseauovského lovka, historické poslání Slovan vidl

v úkolu Ruska, uskuteujícího ideál humanity a osvícenství.

Do které míry a kterými cestami Herder poznal Rusko slo-

vanské, nemohu íci podrobn. Pokud souditi dovedu podle spis

*) Herderv pobyt v Rize a ruské vlivy Haym líí I., zejména str. 333 až

337 a 72; srv. o Petrovi Velikém II., 186, I., 65; o zmínné ód na Petra III.

vizi., 15. Prof. Sohistianský (YHeHÍa o HaUiioHajibHBix^ ocoóeHHOtTíixTb xapaKxepa

H lopHAiiHecKaro óbiTa ^pesHiixt CnaBAHi 1892 p. 15, 16) jednaje o Herdero-

vých názorech o Slovanech, praví o rižském vlivu, že Herder stal se nejho-

roucnjším ruským patriotem, — správn, jestliže se ruský patriotism pojímá

nenárodn, pouze politicky a to ve smyslu humanitního ideálu XVIII vku.
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vydaných, Herder etl a znal historické práce a asopisy, vydávané

vtšinou nmeckými uenci tehdy v Petrohrad žijícími. Co tehdy

v Rusku se stalo a dalo, o tom Evropa dobe se pouovala ; dle-

žité spisy vycházely nmecky, latinsky a francouzsky a ruské po-

mry všude v Evrop se stopovaly, tak že Herder snadno i bez

znalosti slovanských jazyk mohl se o Slovanech pouiti a to od

Slovan samých, píšících tehdy vtšinou nmecky.*)

Rostoucí vliv Ruska a reformy tam podnikané, zejména reformy

Kateininy, nelíbily se pouze Herderovi. Zajímavý je na p. hlas ital-

ského filosofa Filangieri-ho, jenž podobn jako Herder oekává
ruské prvenství v Evrop. Oekávaje panství humanity a osvty,

vidl v zákonníku Kateiny dostatený dvod, aby Rusko, sílící se

i politicky, vládlo padajícím národm evropským.**)

54. U nás slovanské vdomí šíilo se tedy z uvedených d-
vod tou mrou, kterou rostlo vdomí eské.

S poátku na konci minulého století slovanské vdomí sesilo-

valo se uenci a vdci, hlavn historiky a gramatiky. Práce Dob-

nerovy, Pelclovy, Voigtovy, Durichovy a j.***) odvodovaly a pev-

nily netoHko eské, ale i slovanské vdomí: ohniskem a pevným
základem toho hnutí stal se Dobrovský, veliký zakladatel slavi-

stiky, — slavísta díve byl než buhemista, a posud »slavistika« je

vn oprávnným nazváním i speciálních slovanských studií. Vda
práv pro naše znovuzrození více udlala než dnes ve mnohých,

domnle velmi » praktických « politických kruzích se myslí.

Práce historikv a Dobrovského záhy vnikají do vdomí intel-

ligence a do lidu. Dkazem tomu sloužiti mže Puchmajer a jeho

innost básnická, pokud totiž básníci význanji než vdcové charak-

terisují city a smýšlení své spolenosti. Své » Sebrání zpv a básní

«

významn vnoval Dobrovskému, jenž v podniku jeho, kterýmž po-

íná se naše literární obrození, pomocnou ml úast. V poátcích,

''-) Ve svých »Ideách« Herder tam, kde mluví o Slovanech, dovolává se

tchto autorit: »Frisch, Popowitsch, Miiller, Jordán, Stritter, Gerken, Mohsen,

Anton, Dobner, Taube, Fortis, Sulzer, Rossignoli, Dobrowski, Voigt, Pelzel

u. s. w.«

= "=) Filangieri, Scienza della legislazione 1770 I. kn. kap 8.

--*) Pelcl na p. hned v prvém vydání svých djin 1774 poíná djiny
eské pohledem na Slovany vbec, jejichžto prý potomky echové jsou: líí

pak tyto naše »prarodie« podle známého místa z Prokopla. Doklady k tomu, že

se v Cechách vdomí slovanské i v starších dobách neztratilo, viz u Pervvolfa,

CaaBHHe HX'b BaacMHbia oxHOiueHia ii CBH3U II., obzvlášt hlavu o eské sla-

vistice v XVII. a XVIII. století.
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této sbírky uvdomle slovanského povdomí ješt velmi málo se

nalézá. Sám Puchmajer sice uvádí sbírku pekladem ódy Chera-

skova, ale ostatek je šmahem básnno pod vlivem nmeckých vzorv
a nikoli — a to je velmi charakteristické a pouné — ve smyslu

pozdjšího vlastenectví; teprve v III. roníku (1798) je báse pro-

myšlenji vlastenecká — »Na Cechy « — a v ní je také zmínka o slo-

vanských národech.

Avšak Puchmajer sám svým vývojem stává se úinnjším hla-

satelem slovanské idee tím, že vniká do prací slovanských národ
a poznává .slovanský, zejména ruským jazyk.

Nejrozsáhlejší a N. B. puchmajerovskou báse : Chrám Gnidský

(1804) zdlal podle polského vzoru Szymanowského. V zajímavé

pedmluv Puchmajer hlásá » sjednocení se všech Slovan (aspo

v naší monarchii písmem latinským) « a k tomu konci, aby ponkud
sblížil Poláky s Cechy, zavádí svj pravopis. Horlí proti pedsudku,

jakoby na východu nekvetla krásná poesie, nýbrž jen na západ, je

pesvden, že naopak eským básníkm vzory slovanskými » pehojná

žíla zlata nejistšího « by se odkryla. Jen tímto »jistým prostedkem

«

zabráníme postupu odcestování a odslovaování. Konen doporuuje

obzvlášt polské básnictví pro svou hodnotu. Zejména pak peklá-

dání z »cizozemštiny« ušetí nám » polovici* práce, budeme4i míti

i polský peklad po ruce (pro nestaí jen polský?!) a druhé: sta-

neme se slovanštjšími a tak nebude obavy, že »tou nemotornou

pononilou eštinou všecko se pokazí a zmate «.

Slyšíme tedy : potebujeme slovanských jazyk k oištní e-
štiny, slovanské jazyky jsou nám z praktických dvod snadno do-

stupné a konen bu zaznamenáno, že Puchmajer peje tak zv.

austroslavismu — proto, že práv jsme v téže íši vedle sebe.*)

Tento austroslavism a ocenní poesie »nešastného národa Pol-

ského* Puchmajerovi nepekážel státi se rusofilem; náš prvý básník

složil prvou ruskou mluvnici. Zajisté spojení poesie a mluvnictví pro

dobu velmi je významné. Zajímavo je opt vnování pravopisu rusko-

*) I ve své básni »Na jazyk eský« 1816 z radosti nad uvedením eštiny

do škol psanou ozývá se austroslavism

:

Radujte se, bratí, s námi

Moravané, Slováci!

V spolek svatý pjdem s vámi,

Slezané a Poláci!

ojeden jazyk!'!- naše heslo

Bu, by nám to slávu neslo. (21)
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.eského (1805) Ržikovi: je nadšen, že Ržika, byvší v Cher-

json v diplomatickém poselství, s Rusy esky se domluvil, je šasten,

!že takto podán dkaz, že eštinou, tou pohozenou eštinou, dále

lovk dojde svtem, než jazykem jiným a ovšem nmeckým.
V posledním (V.) svazku svého »Sebrání« (r. 1814) umístna

je již báse Markova: Jungmannovi a tam už zeteln se volá-:

Tam od východní strany duch Slavie vje . . ,

Tam k Slovanm jest otvor líbezného zení . . ,

Vždy Rurykovo žezlo nám se nevyrvalo,

Až podnes stojí Moskva ...

Avšak Markem picházíme již do druhého období, a my chceme

naped zachytit slovanský charakter doby prvé.

55. Duchovním stediskem této prvé doby národního obrození

je Dobrovský. Ocenili jsme Dobrovského jako osvíceného josefi-

nistu — žák osvícence Seibta, jenž žákm svým zjevoval uení Rous-

seaua a Humea, dsledným Lyl pívržencem a záštitníkem ideál

humanity.

Kollár od nho ní)toliko veden byl jako od svých jenských ui-

telv a od Herdera k humanit, nýbrž i k slavistice a slovanské

ivzájemnosti. Otcem slovanského našeho vdomí je Dobrovský, Kollár

[Dobrovského uznává za svého hlavního uitele a zajisté správn a

právem. Z jeho innosti poteboval jen abstrahovati pravidla a ml
budovu svou zbudovánu a provedenu.

Výslovnji Kollár pomr svj k Dobrovskému formuluje tak,

že prý tento k literární vzájemnosti proklestil dráhu, akoli » nev-

dom a neúmysln . .
.

;
' jeho spisy jsou »všeslovanské« (allslavisch),

» akoli ješt nevdl, co slovanská vzájemnost v literatue jest«.

A vykládaje, pro pro neznalost slovanských jazyk Slovanm o d-
ležité vci týkající se všech Slovan psáti musí nmecky, opt za

píklad uvádí Dobrovského, že i tento psal svá »panslávská« fpansla-

vischen) díla nmecky nebo latinsky.

Podotkli jsme již, jaký význam má vdecká slavistika Dobrov-

ským založená — naše eské vdomí bylo práv podstatn slovanské.

Dobrovský, jsa zakladatelem slavistiky, zárovei jest i prvým bohe-

mistou — chceme-li tím slovem oznaiti soubor všech poznání vy-

kládajících nám podstatu eského národa a eské národnosti. Dp-

l^rovský stvoil srovnávací a historickou gramatiku slovanskou a

eskou, on podal nám djiny literatury naší posud nepekonané co

I
do koncepce a hloubky názoru, Dobrovský podal mnohé historické
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/a linguistické píspvky — zkrátka Dobrovský byl skuteným za-

*kladatelem vdeckého badání o Slovanech a eších. A jak správn
vnikl do ducha své mateštiny ! — že poznal pízvunost naproti Iži-

klassickému copu asomrnosti a že ustálil roztídní eského slo-

vesa, tyto dva výkony dokazují samy o sob, jak Dobrovský ná-

rodnímu hnutí vykazoval dráhy.

Dobrovský cítil však také esky a slovansky — ba vlastn slo-

vansky a esky.

Vezmte si na p. jen jeho »Slavína« a »Slovanku« a hned uvi-

díte, co Dobrovský uinil pro slovanskou vc a jak Dobrovský slo-

vansky cítil. Hned úvodní poslání » Slavína « ke » slovanským bratím

«

je nad míru krásné a hluboké — míním hluboce myšleno i cítno —

;

jani Kollár ani Jungmann, jichžto cit obecn se uznává, nenapsali

nic srden teplejšího. A s jakou pílí Dobrovský v tchto syých

sbírkách, jakož i v ostatních z celé slovanské a svtové literatury

shledává, co by Slovanm slovanský svt mohlo vylíiti, slovanský

svt pítomný i minulý. Hned na prvém míst — mluvím o » Sla-

vínu* — podává Herderovu sta o Slovanech a podobn pak, jak

pravím, s mravení pih' shledává všecko, co poznání a milování

Slovanstva mohlo by sloužiti. A jako v »Slavínu« a >Slovance«,

tak už ve svém »Literarisches Magazin«, ve svých Djinách eské
literatury — slovem ve všech svých pracích psal a cítil slo-

vansky. *)

Dobrovský byl rozhodný rusofil. V jeho soukromých pednáš-

kách to bylo znáti, jak se Ruskem peHv zabývá; vidti to z toho,

že sám podává ruskou gramatiku a — Puchmajer svou eskou
mu vnoval, k nmecké Dobrovský mu napsal pedmluvu. Kopitar

íká mu, že je »polorus«, a vytýká mu pílišné rusofilství. **) Víjed-

nom dopise Dobrovský mluví o státní ei v Uhrách, 1805 snmem
ustanovené; doufá, že usnesení nepotrvá vn: Slováci vzpírají se

proti tomu udatn dosti, a kdyby pece jazyk svj musili zamniti za

jiný, dal by se pece lepší vyvoliti.* ***)

Dobrovský ví, že Slovanstvo svtu vydá nové svtlo. V nko-
lika ádcích napsal celou filosofii djin. Odporuje totiž Kopitarovu

*) »Slavín« vyšel 1806. »Slovanka« 1814, »Literarisches Magazin« prvý

svazek 1786.

''''*) Jagi, Briefwechsel zvvischen Dobrowsky und Kopitar p. 542, 1826,

3. kvtna; jindy (p. 539, 1826, 21. dubna) vytýká mu jako všem echm ruso-

filství — moci Ruska prý se koíme.

***) Ibid. p. 213 (1811 22. ervence).
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plánu, ve Vídni založit slovanskou akademii, udává za dvod, že by
se jí tam nedailo, proto že ve Vídni — »vím to diplomaticky

(=z úedních listin) — se vylíhl ábelský princip germanisace.«

»0d Slovan pijíti musí nové osvícení svta, teba by Nmci prví

stali se hlasateli lepších method. Slovanský um — (užívá v nm-
in slova: um) — ist pojatý je v lidstvu krajn svedeném nej-

mén pokažený. Nmeckým rozumem není co opovrhovat, ale na-

šemu umu se nevyrovnává. Francouzský esprit píliš brzo se vyku-

uje a sotva že se dá zachytit. Qui potest capere, capiat.« *)

Dobrovský pochopil i praktickou váhu slovanské idee a pedstihl

v té píin své vrstevníky i v tomto ohledu. Až budeme mít hlubší

výklad Dobrovského innosti i o této stránce jeho psobení nco
se snad dovíme — z dopis ke Kopitarovi jen narážkami se pedmt
naznauje.

V tomto ohledu Dobrovského velmi dobe charakterisuje adresa,

kterou 1791 25. záí v Uené spolenosti pednesl králi a císai

Leopoldovi II.: O oddanosti slovanských národ arcidomu rakou-

skému. Proto že tato adresa práv pro djiny slovanské otázky a

pímo politiky je dležitá, podám tu strun její hlavní obsah a sled

myšlének. **)

Vzpomínaje lojálních projev Jihoslovan, dokazuje, že my Ce-

chové více než jiní národové máme píinu k oddanosti k rodu pa-

novnickému a to proto, že ve skutenosti a zejména od nastolení

Marie Terezie národ eský byl vrný, dokazuje to v neblahých pro

jeho zemi válkách a po druhé proto, že my Cechové zárove s ostat-

ními národy slovanskými císaský dm udrželi jsme pi jeho lesku

a že budoucn jej budeme moci chrániti.

Po tomto úvod Dobrovský Leopoldovi podává dkaz, že, co

pravil, není pepínáno a dává dkaz pedn statistikou slovanských

národ; adou probírá, co pro rod panovnický uinili Hrvaté, Slované

v Slavonii, polské a ruské (russische) voje Halie a Lodomerie, Ce-

chové, Moravané a Slováci v
,
Uhrách a ostatní. Slované, co do potu,

rovnají se pi nejmenším ostatním národm. » Právem tudíž slovanský

rod mže býti hrdý, že hlavn svou silou udržel vnjší jistotu pa-

novnického domu.«

Na to Dobrovský vzpomíná, jak Slované díve byli utlaováni

pod Karlem Velkým a ješt pozdji, že jméno Slovan Nmcm
*) Ibid p. 404 (1815 7. kvtna).

**) Ober die Ergebenheit u. Anhánglichkeit der Slawischen Vblker an das

Erzhaus Oestreich. Prag, 1791.

,
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stalo se jménem pro otroka — nyní požívají svobody a upevují

moc nmeckého císae; ped tím Slované v Sasku, Míšni atd. byli

vyhubeni — »nyní panují v rusko-slovanském kmenu a kmenem
tímto od erného moe až k moi Ledovému, zavírají smilouvy na

hranicích ínské íše, rozesílají úkazy ve své ei do konin více

než dv st mil vzdálených, pátrají na svtovém moi mezi Asií a

Amerikou.

Ped dávnými vky Slované pod eckými císai v Caihrad
musili sloužiti a otroiti pi tahání dev a jiných nízkých pracích —
nyní sultánovi uchvacují Krym, porážejí jeho lostvo na erném moi
a byli by ho, spojeni se slovanskými národy, jejichž chrabrost a

síly vašemu velienstvu slouží k službám, zapudili s jeho pyšného

stolce, kdyby vaše velienstvo nebylo pokládalo za estnjší, pekrá-

titi krveprolévání a poraženému vysokomysln dáti mír.«

Po této slovanské ásti své ei Dobrovský mluví za národ

eský. Cechové jsou panovníku vrni, nikoli proto, že po odboji

proti Ferdinandovi II. poznali, jak nevra se mstí, nýbrž hlavn

z toho dvodu, že poznávají ve svém králi spravedlivého a moudrého

zákonodárce. A koní Dobrovský adresu prosbou, aby panovník

/»proti bujnosti a neskromnému donucování* jazyk eský chránil;

jestliže se zdá výhodné pro stát, aby všichni poddaní mluvili týmž

jazykem, tož z druhé strany je jisté, že všeliké v tom donucování

l]e škodlivé. Všichni zempanští úedníci pro Cechy a Moravu mli
•by znáti esky. *)

Myslím, že mžeme si o slovanské idei Dobrovského uinit obraz

docela jasný.

• Dobrovský skuten se cítí jako Slovan. Jeho slovanský cit je

;Velmi velý. Slovanskou ideu pojímá dsledn, dslednji a správ-

nji než KoUár — s hlediska humanitního; v tom, jako Kollár,

veden byl Herderem a nmeckou osvícenskou filosofií. Dobrovský je

(rozhodný rusofil, což tím více musí býti vyznaeno, proto že nkteí
slovanští spisovatelé ten fakt, že totiž naše národní vdomí slovanské

hned s poátku a vždy ve svých nejlepších pedstavitelích bylo ruso-

jfilské, obcházejí. Ze pi tom podobn, jako po nm Puchmajer,

z praktických a daných pomr politických uznával i austroslavism,

zejména na sklonku XVIII. století, nemže pekvapiti. Teprve pozdj-

*) Tato poslední ást konící suggerujícím vylíením, jak na Vídeské uni-

versit a j. založeny stolice jazyka eského, nebyla pednesena, akoli je pi-

tištna.
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ším vývojem rakouská idea i od nkterých eských politik hlá-

sána jakožto historická ba pirozená protiva proti Rusku. Dobrov-

ského v té píin lépe vedly netoliko slovanské srdce, ale i slo-

vanský »um«.

i)i). Naše charakteristika Dobrovského nebyla by úplná, kdyby-

chom nevnovali zvláštní pozornost jeho pochybování o živoucnosti

eského národa, kteréžto pochybování posud se mu se zlým vzpo-

mínává. Jako ve mnohých vcech eských i v tomto fakte velmi po-

vrchn a tendenn se psalo a píše. Pedn a hlavn: Dobrovský

se svou skepsí netajil — a kdo má právo ve jménu národnosti —
rozhodn povrchn pojímané — pronášeti vlastenecké anathema.? Do-

brovskému se nerozumlo a kivdilo : ta jeho skepse našemu znovu-

zrození a slovanskému vdomí mnohem a mnohem více pomohla

nežli nepochybování celého tuctu Hankv a duchem mu spíznných

vlastenc.

Nuže pedn. I uznávaný a peslavovaný Jungmann pochyboval

a. pomrn pozdji než Dobrovský; napsal ješt 1827 docela pessi-

misticky: »I^ám se dostalo, (ó, kéž se mýlím !) býti svdky a po-

_mocníky koneného mateštiny zahynutí!**)

Pochyboval— .Šafaík a to ješt mnohem pozdji, na sklonku

svého života, jak Pypin nám dosvduje. **)

Pochyboval i — Kollár. Kampelík na doteném už míst uvádí

I
(z I- 18§2) výrok KoUárv: »Ze Slovák nic nebude, z echv a

! Moravanv též nic, ostanou-li zlomky osamotnlé; spojí-li se však

svorn v jedno tlo, budou-li spolu držeti, spolu psobiti, smle všem

pohromám a útokm odolají na jich e a národnost se valícím.* Kollá-

rovy pochybnosti jsou však docela zejm vysloveny i v » Slávy

Dcei «

:

Jestli Slávy rumy ješt vstanou

Rukou vaší, píští potomci . . .

II., 36.

*) Musejní k ve lánku: O klasinosti v literatue vbec a zvlášt eské.

Malodušnost až nepknou Jungmann projevil, když ze strachu o své postavení

chtl se zíci vší literární práce a s nižádným z ech se nescházeti — to

i shovívavého Zeleného ponkud zarazilo, ale vykládá si to tím, že prý v Litom-

icích zvykl na — klid.

-*) Pypin, Historie literatur slovanských (Kotík). I. 246: Pypin mluví jen

o jisté nedve a pochybnosti v Slovanství — ale to je u Šafaíka zárove po-

chybnost v sílu vlastního národa
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Nejedenkrát vru tak se zdálo

Mysli mé a srdci bolnému,
Jak by ku otroctví vnému
Všechny Slávy nebe odhodlalo . . . III., G.

Naproti tomu budiž v této souvislosti uvedeno již zde, že Pa-
lacký r. 1825 velmi rozhodn vyvracel pochybnosti Dobrovského a

hrabte Kašpara Šternberka a uinil památný výrok: »Budeme-li se

[tak všichni chovati, pak ovšem musí zahynouti náš národ hladem

duchovým
; já aspo, kdybych byl tebas cikánského rodu a již po-

slední jeho potomek, ješt za povinnost bych si pokládal, piiniti

se všemožn k tomu, aby aspo estná památka po nm zstala

v djinách lovenstva. *)

Avšak tím, že pochybovali i jiní, není ješt vyloženo, co pochy-

bování znamená práv pro naše slovanské obrození. Naped však

musíme se ješt pozornji podívat na tu skepsi Dobrovského.

Dobrovský pedevším nevyslovoval se vždy se stejnou a docela

rozhodnou a naprostou pochybností. Uvedu místo jist charakteri-

stické z djin literatury (na konci I. vyd. 1792). Zde vyslovuje se

s rozhodnou uritostí, zakonuje dílo své básní (Knoblochovou) : Vý-
straha na hánce jazyka eského, a tam teme : . .

.

Teutone, tvá mn e jest milá,

ne však víc než echova,
v vlasti, bu erná neb bílá,

své sídlo pede míti má.

Nev jen ! špatná tak není,

jak se tob vbec zdá,

ke všemu se schopn mní,
vázat, jak velíš, se dá.

Tak krutým bys neml býti,

nech si tvá i pedek má;
mn bys neml všeho vzíti

místa, s tvou a pebývá.

To asi je názor Dobrovského — (1792!) — je to požadování

literární rovnoprávnosti a rovnocennosti. Avšak literární rovnopráv-

nost a rovnocennost nedá se zákonem zabezpeiti jak politická, a

v té píin Dobrovský a po nm jiní prost konstatovali skute-

*) Kalousek, Nástin životopisu Frant Palackého. (Úvodem k djinám Pa-

lackého, XIX.)
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nost a ta byla taková, že jak Dobrovský psal latinsky a nmecky,
tak ješt i Šafaík nmecky vydal své »Djiny slovanské ei a lite-

ratury* (1826), KoUár nmecky vydal svj spis o vzájemnosti (I. vyd.

1837, II. 1844) a Palackého dílo životní vyšlo naped nmecky
(I. svazek 1836) a teprve 1848 esky!

Nejvtší naši mužové Dobrovský, Šafaík, KoUár, Palacký psali

nmecky — Celakovský, bližší Hankovi, psobiti mohl pro slovan-

skou ideu díve v Prusku než doma. Šafaík ve svých djinách praví,

pro psal nmecky: velikou vtšinu látky pro djiny slovanského

jazyka a literatury erpal ze spis »tém všech nmeckých* a druhý

dvod »bylo pání uiniti knihu stejn itelnou všem studujícím a

' pátelm literatury mezi rznými kmeny našeho mocnáství. Vím však

ze zkušenosti, že rznost náeí, písmen a pravopisu mezi kmeny
zpsobuje ze, již protrhnouti ani mezi sto uenými sotva jeden má
odvahy a chuti. Toto vyznání bohužel zarmucuje, je však pravdivé.*

Celí se literární pevaze nminy nminou a to znamená, že

se v dob té, tedy v dob t. zv. probuzení, národnost ješt nepo-

jímá tak urit a výlun s hlediska jazyka jako dnes. To práv
odpovídá pokleslosti jazyka eského, idea eská nebyla s poátku
pojímána tak národnostn, jako pozdji. A netoliko idei eské —
i idei slovanské, jak pece vidíme, nmecký jazyk a nmecká kul-

tura musila sloužiti. Dobrovský neml tu pouze píklady na Slova-

nech eských a rakouských (Kopitarovi a j.), ale i ruských. Ne-

i
zapomínejme pece, že nejen Dobrovský a dlouho ješt pední

' naši mužové, ale i Rusové psali a psáti dali nmecky ; na Rusi v téže

dob ruskou historii psali Nmci — Kohl, Bayer, MUer, Schlozer,

Evers, Raitz, Stritter: MuUera i slavjanofilský historik Bestužev-

Rjumin nazval otcem ruské historie. Nepravím, že by jen tito Nmci
byli psali ruskou historii, že by nemli význam i ruští spisovatelé

jako Tatišev a j. ; ale o to bží, že u nás v Cechách v té dob
známi byli hlavn ti nmetí spisovatelé, jak vidti ze všech histo-

rických a literárních prací a jak to Šafaík, jak jsme etli, výslovn

konstatoval. *)

Dobrovský tedy prost uznával, co bylo. Pi tom charakteri-

sován je dvojí vlastnosti.

') Historie Karamzina poala vycházet teprve 1816. Úsudek Bestuieva-

Rjumina o Miillerovi viz v jeho PyccKaa HCTOpHfl 1872 I., 210; odmlouvá mu,

ale nesprávn a neprávem Kojalovi, HcTopifl pycoKaro caMOCOSHanifl 1884,

hlava V.
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(Dobrovský necítí žádné zášti a žádné — ekl bych — kulturní

závisti k Nmcm, akoli zatracoval » ábelskou « germanisaci. Jemu
proto nevadí, že Nmci dokonce by mohli nalézti methodu pro naši

(Slovanskou osvtu. Tak dovede myslit a cítit pouze lovk, netoliko

jveliký duchem a srdcem, ale lovk naskrze positivní^ nepotebující

ipro své úsilí nelásky a závisti k cizímu. Takových lidí vždy je málo,—
vtšina lidí milujíc vlastní, domnívá se, že musí nenávidt cizí. Do-

brovský v tom nám byl záným vzorem nemalichernosti, která v boji

o jazyk, jak my jej vésti musíme, snadno se vyvíjí. Dobrovský byl

skuten humánní Slovan — to, eho ani Kollár, akoli in abstracto

to kázal, konati nedovedl.

Této klidné, sebevdomé vlastnosti nervosnjší potomci Dobrov-

ského ne všichni dovedli pochopit a ocenit, nedovedli poznat toho

I

sílu, sílu v pravd slovanskou. A proto vyskytli se hlasové, kteí Do-

l^brovského zrádcovali, — je mi trpké musiti si piznat, že tohoto vlaste-

neckého tažení proti Dobrovskému dopustil se i Palacký vedle Sa-

ifaíka a Jungmanna; jsem rád, že prof. KráL snesl svdectví, že

[hlavní toho vinu Jungmann nese — Jungmann vbec nejlepším a nej-

' estnjším lidem nerozuml, jak vidíme u Zeleného.

S positivností Dobrovského souvisí jeho literární estnost akri-

tická odkrytost. I tomu naši vlastenci, starší i novjší posud, nedo-

vedou rozumti, jak objevilo se v zahanbující míe v posledních bojích

proti podvrhm, proti nimž už Dobrovský bojoval. I v tom Dobrovský

musí nám býti vzorem.

Nebží tu o vc malou.

V boji duch, jako v boji fysickém, smí se využiti všech cest-

nýcJi prostedk. Avšak duchové a vojíni mužní a zdatní vždycky

vyznamenávají se rytískostí — bojují mužn, odkryt, estn. Jen

duchové menší a vojíni slabší snadno berou útoišt k podskoku

a k prostedkm neestným. Dobrovský byl pravý rytí ducha —
jemu píila se všeliká nepravda

;
proto stál na kritické stráži a ze-

jména protivila se mu všeliká neupímnost a nemužnost, která se

v domnlém zájmu vlasti v našem táboe již již vyskytovala a kterou

posud jsme nevyhostili ke vlastní veliké škod. Bylo pímo požehná-

ním, že hned pi kolébce našeho znovuzrození duch tak kritický

a estný vedl mladší pokolein'.

Avšak je na ase, zkrátiti tyto úvahy, akoli bych podle sil

k tomu pispl, aby Dobrovský byl poznán a následován. Bylo by

to smutné vysvdení pro naši dobu, kdyby se jeho eská, jeho slo-

vanská práce pln nepoznala. Který slušný Nmec by chtl zrádcovat
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Gothe? Dnes dokonce i Bedich II. od nacionáln smýšlejících Hdí se

uznává — a u nás by se ješt sml zneuznávat muž, jenž byl naším

duchovním otcem ?

Nemysliž nikdo, že bych rád zamazal Dobrovského skepsi. Ni-

koli — on skuten pochyboval; avšak — jak.^ Copak nemluví eí
dosti jasnou jeho neúmorná, nadšená práce.?' Obyejná skepse nedo-

/vede pracovat; ale Dobrovský pochyboval, jak pochybuje matka

Inad kolébkou svého slabého dítte — a z takové pochybnosti, prý-

štící ze srdce, rodí se spasná práce záchranná*)

A te— trvám — pochopíme význam Dobrovského » pochybo-

vání « pro naše znovuzrození a slovanské vdní.

To pochybování bylo jednou z podmínek a hlavních rozumo-

vých pružin eské a slovanské idee. Proto Kollár tak plamennými

slovy toužil na naši malost, proto ani nedoufal, že my Cechové sami

o sob a z vlastní síly se udržíme : toto Kollárovo pochybování je

jen jedna stránka jeho slovanské idee. A tak i Dobrovského síHlo

slovanské vdomí — teprve doba pozdjší vzala nám pochybnosti,

a poznáváme posud svou malost a nedostatenost. Toto poznání

vždycky a právem pivede nás ke vzájemnosti s ostatními národy

a pedevším se Slovany.

57. Druhé období našeho znovuzrození práv Kollárem je cha-

rakterisováno — co usoudili jsme o nm, do znané míry o celé

dob platí, kterouž pibližn od vydání Jungmannova pekladu Mil-

tonova Ztraceného ráje lze vésti až k roku 1848.**)

Vdecká práce v této dob se rozšiuje ne vždy na prospch

hloubky; ba patrný je jistý chvat u mnohých, svádící až k po-

vrchnosti : cení se pochopitelným zpsobem kvantum nejen kva-

*) ]eét Braftd/, akoli již poznává kivost posavadních úsudk, napsal-- »Roz-

umová, nepoetická povaha jeho jest na píin, že cit potomkv radji se ohlíží

po Kollárovi, Jugmannovi atd. ; ale když véda eská a slavistika vbec atd.«

Bylo by zbytené polemisovat proti tomu nesprávnému protistavní citu a vdy —
Dobrovský ml více pravého citu než mnohý z jeho protivníkv, kteí jeho citu

práv tak nerozumli, jako jeho rozumu Brandl, Život Josefa Dobrovského

1883 p 2T7. Poznamenati musím, že Brandl v životopise Šafaíka o Dobrovském

mluví velmi nepívtiv, — jinak, než v životopise Dobrovského.

"**) Uritým datem období nedá se rozhranit: nebžíf pouze o as, ale

o smry myšlenkové, i trvám tudíž, že asi rokem 1811 dosti správn lze po-

ínati nové období resp. nový smr. Ze starších Dobrovský poád ješt pracuje

a psobí, ale vedle nho rozvíjí se již smr nový.
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lita.*) Djiny a jazykozpytná studia ovšem stojí v popedí; organisá-

torem a vdcem Palacký se stává, jenž podivuhodnou úsilností ukojiti

chce ten »duchový hlad*, jehož ukojení Dobrovskému nezdálo se

být možné. Palacký sám pipravuje se na poátku této doby, kdežto

zatím Jungmann stává se rádcem a vdcem mladší generace a vrstev-

ník. Jungmann pedstavuje nám snažení této generace. Veliký pí-

Ivrženec Voltairev je nekritickým a slepým stoupencem osvícenství

minulého vku a josefinismu ; v tom liší se neprospšn od KoUára,

jenž pi všem racionaUsmu dovedl si zvoliti lepší vzory — Jungmann
i ve filosofii, netoliko v Hteratue, dokonce i Wielanda (!) se dovolává.

Ve svém osvícenství Jungmann je tak dsledný, že i absolutism pi-

jímá, mysle pi tom patrn na absolutism ruský.

Pi Jungmannovi musíme vbec na charakteristický jeden smr
tehdejší literatury ukázati. Míním práv ten wielandism, anebo jalc

bych nazval tu zálibu literát v lehké a dvojsmysln smyslné pikan-

terii bývalých francouzských salon Již Puchmajer spracoval Montes-

quieuv Chrám gnidský — (Duch zákon byl v Rakousku zapo-

vzen!) —
,
po nm Tablic a Palkovi podobné mli záliby na

*) K obživení obrazu doby vzpomeme si na tyto charakteristické zjevy

literárn-kulturní:

1781 Nmina zavedena do škol.

1792 Stolice jazyka eského pi pražské universit; v Novém Mst za Vídní

již 1754, pi Vídeské universit 1774

1795 Puchmajerova sbírka 1. sv.

.1811 Ztracený ráj Miltonv.

181G Na gymnasiích povoleno uiti eštin (v Cechách).

1817 Srbské písn Hankou — _Pp^dvrhy rukopisné — Starobylá skládání Hanky.

1818 Museum založeno.

1820 Puchmajerova ruská mluvnice (nmecká!)

3821 Krok založen (Kollárovy básn).

1822 Slov. nár. písn elakovského, Dobrovského Institutiones.

1823 Národní písn slovenské Kollárem, Šafaíkem.

IÍ324 Slávy Dcera.

1825 Jungmannovy djiny literatury.

1826 Šafaík, Gesch. der slav. Litteratur.

3827 Musejník se poíná Palackým.

1829 elakovského Ohlas písní ruských.

1831 Matice eská — V Olomouci na akademii stolice . jazyka zízena.

1834 Slovník Jungmannv I. sv. (1839—V.)

18J3G Palackého Djiny I. sv. (nmecký!) — Máchv Máj.

1836—37 Šafaíkovy Starožitnosti.

1846 Havlíek o slovanské otázce.

1848 Palackého Dj ny I. sv. eský — Slovanský sjezd.
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Slovensku; Jungmann také tomuto smru hovl, i Hanka a j. Smr
tento i historicky docela dobe se hodí k voltairismu — Puchmajer

se stejnou vervou opvoval i Zižku i Venuši. A že elní pedstavitelé

tohoto smru byli duchovní — je jen dkaz, jak i na naše buditele

smr cizí mocn psobil.

j

Pro ráz doby pouná je Jungmannova pée, aby Marek sepsal

1 logiku a metafysiku; inil tak pedevším proto, že toto odvtví

nebylo ješt eským jazykem spracováno — ale jeví se v tom pece
i správný pocit, že vdeckému a národnímu snažení za základ slou-

žiti musí filosofie jakožto celkový názor o svt. Jungmann horle

proti nmecké filosofii, patrn potebu filosofie naší pocioval.*)

Avšak tam jsme ješt dávno nebyli — Palacký, Šafaík, Klácel a j.

všichni vycházeli z filosofie nmecké.

Co do svého hlavního obsahu filosofie poád nesla se smrem
/humanitním. Jak Kollár humanitu hlásal Herderovu, Jungmann, jak

už eeno, hovl Voltaireovi, jehož filosofie taktéž byla humanitní

a osvícenská, ovšem zpsobem nám se nehodícím ; ze zátiší svého

neoblomný'' a opravdový Bolsano, hájený Dobrovským —- (Dobrov-

ského všude nalézáš, kde bylo teba srdce a práce) — a podezívaný

Junginanneni^ i na naše vlastenecké kruhy ml blahodárný vliv.

Dležito je, že i Bolzano ve svém snažení ml cíle humanitní —
Kollár pejav filosofii Herderovu skuten vyslovil, eho dob bylo

zapotebí.

Mimo historii, jazykozpyt a literární otázky — obzvlášt o hod-

not prostonárodní poesie — poíná se pstovati vda pírodní

a mathematika — nedarmo hlásal Vydra, že mathematiku práv

my Cechové máme pstovati ; v Praze i prvé technické školy za-

loženy, arci nmecké. Po výtce však a v pravém slova smysle ná-

rodní byly djiny politické a literární a k tomu jazykozpyt, tedy

slavistika v nejširším objemu. Mysl badatel poád obrácena byla

k dávné minulosti — pítomnosti jen nepímo se zabývajíc; smr
ten, který jsme u Kollára charakterisovali jakožto archaeologický —
» Starožitnosti Šafaíkovy « — je obecný.

Celakovský již v té dob je modernjší, nejmodernjší: pohižuje

se v národní píse lidovou, v lidu hledá koeny svého národního,

aesthetického i filosofického názoru slovanského. (Slovanské národní

*) Pro charakteristiku Jungmanna viz ovšem Zeleného životopis; o filo-

sofii viz p. 347 (2. vyd. 1881.)

NAŠE DOBA I , 10. 48
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j

písn 1S22 a násl., Ohlas písní ruských 1829, Ohlas písní eských
1840, Mudrosloví slovanské — (ást už 1837 v Musejníku) — 1852.

58. V slavistice po Dobrovském Šafaík pokrauje a to v d-
jinách starých Slovan. Po Dobrovského slovanské mluvnici Šafaí-

kovy slovanské starožitnosti.

Je na ase, uiniti zde poznámku, myslím, dležitou pro ocenní
našeho slovanského národního citu. Nemže totiž býti nahodilé, že

'zkoumání vlastních eských djin a eského jazyka pedcházelo

istudium djin, literatury a jazyka starých Slovan: pro mli jsme

'naped » Starožitnosti slovanské* než »Djiny národa eského « a

»Pravk zem eské « (1866), pro i >> Mluvnici staroeské « (1845)

pedcházely »Institutiones« ?

Pro vdecké spracování njakého uritého oboru, v našem pí-

pad eských djin a eského jazyka, vbec bytu eského národa,

poteba je všeobecného podkladu ideového. To tkví v pojmové

práci samé. Proto nejen Kollár ale i ostatní buditelé utíkaU se

k nmecké filosofii a obzvlášt k nmecké filosofii djin a z téhož

dvodu všeobecné názory slovanské podkládaly se specielním eským.

Také bylo na neschdných cestách eských teba vdce, rádce.

Poznání eského bytu vyžadovalo ustaviné srovnání bytu ostatních

národ slovanských. A proto slavistika pirozen pedcházela bohemi-

Istiku a naše vdomí eské musilo se zakládati na vdomí slovan-

ském. Naše slovanství má pirozený základ i ve vdeckém myšlení

a poznávání.

Mimo to byl i jiný vdecký a to filologický dvod pro ten

pomr slovanského a eského ; uvedeme jej hned v následním od-

stavci, pi otázce jednotného spisovného jazyka.

59. »Slovan a vlastenec* — to heslo tehdejšího slovanského

vdomí, Jungmannem hned 1810 pro celé dlouhé období formu-

lované.*)

\ Úsilí o istý a slovanský jazyk jsou hlavním požadavkem doby,

i kde se hnutí národní zakládá na hlubších základech ideových.

Charakteristický v tom smru je náš Kollár a odsud pak i ta dvo-

jakost jeho hlediska — Herderovsko-humanitního — a v »Slávy

Dcei* ie nacionálního, Poíná se vbec panování, aneb abych

mluvil v duchu doby, carství slova. »Co jazyk spojil, toho lovk
nerozluuj « — Marek kázal, nebo jazyk náš — Kollár horoval —

*) U Zeleného 1. c. p. 39.



je svatý. Spory o i anebo y nemly by jinak smyslu a nedaly by

se dnes pochopit.

Pi tom všem slovanské vdomí bylo poád velmi abstraktní,

jak vytkli jsme i Kollárovi.

Podívejme se na vc trochu blíže.

Kdo ovšem posuzuje dobu podle slov a pání, ten mže býti

tím tehdejším jako i posavadním naším slovanstvím spokojen; ne

docela bude spokojen, kdo posuzuje konání a iny a jejich pravé

pohnutky a píiny poznává. Ne každý, kdo volá: Pane! Pane

pichází do království nebeského.

I
Pes všeliké horování pro Rusy a všecky Slovany, a pes všecek

odpor proti Nmcm — Nmci zstávali našimi skutenými uiteli.

Jungmann i Marek, Celakovský, Vocel a j. práv tak závislí zstávají

(na nmeckých myšlenkách jako Kollár. Jak Kollár z Herdera a j.

erpá své hlavní idee, tak Marek, tento upímný Slovan a rusofil,

)} úsilí o eskou filosofii podává nám v eském spracování kantiány

Kiesewetera a Kruga!*) I spory o prosodii a neeské názory od-

prcv Dobrovského vnuknuty byly klasicismem nmeckým a n
meckými básníky, jako Klopstockem, Vossem a j., kteí si v an-

tických formách libovali.

A pece tenkrát alespo krásná literatura ruská i polská po-

skytnouti mohla takové vzory, jaké naši básníci a literáti hledali

v Nmecku. V 30tých a 40tých letech mohli se ísti a studovati

Krylov, Gribojedov, Zukovský, Bauškov, Jazykov, Puškin i Ler-

montov a Gogolj, — kde jsou vlivy té literatury .? Kde jsou filosofické

vlivy Caadajeva a Kirjevského, Slowackého, Krasiského a j..''

Sám ovšem velmi dobe vím, které toho byly a posud jsou

píiny, pro které závislí jsme na nmin; mým úkolem tu jest,

fakt konstatovati a faktem ukázati, jak daleci jsme od skuteného

\
plnní toho, co sami na sob požadujeme. V slovanství našem bylo

hned tehdy mnoho nepravdivého, povrchního a nezdrav fantasti-

*) Bylo by zajímavé vdti, jak se tenkrát uilo slovanským jazykm.
Prvé jinoslovanské mluvnice byly ruské; prvá od Dobrovského v nmecké ei:
»Neues Hilfsmittel die russische Sprache leichter zu verstehen« 1799, vydána

ješt 1818; po nm je Puchmajerv pravopis rusko-eský (1805) a jeho nimecká

obšírná gramatika pod návodem Dobrovského 1820. esky sepsána prvá ruská

gramatika od Hanky 1819. Prvá polská mluvnice je od Špachty 18136, po nm
Hanka 1889. Srbsko-hrvatská mluvnice vyšla teprve v naší dob. Slovník svých

/pro slovanské ei posud vlastn nemáme, a musí tedy, kdo chce ísti jazyky

' slovanské a cizí vbec, znáti naped — nmecky.

48*
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ckého; za slovanské pojmy brala se slova, za vc liché tvrzení.

'Bylo zajisté nutno a potebno, jak Jungmann uinil, pekládaje Ztracený

ráj Miltonv, pibírati si ke slovm eským i slova z ostatních jazyk
slovanských; avšak co Jungmann, Šafaík a Kollár inili s plným
vdomím, jiní inili záhy jen z módy.*)

Ostatn k Jungmannov pekladu Ztraceného ráje Miltonova

máme ješt poznámku. V peklade tomto — není pochybnosti —
Jungmann zbudoval nový náš spisovný jazyk: není to zvláštní, že

ideový obsah tohoto díla byl neslovanský ? Nebyl však nmecký —
poznamenal jsem už kdysi, že anglická literatura v nás vždy dobe

I psobila. V hlavním díle našeho písemnictví Angliané dali nám
obsah, Slované formu — kdy konen i obsah a všecky idee

budou slovanské, netoliko forma?

Fantastinost a pi tom neznalost a nekritické rozlišování, co

bylo staroeské, co novoeské, co je eské a co jinoslovanské, jeví

se ve sporu o podvržené rukopisy ; v tom práv jeví se asové vše-

slovanství i konkrétn, ale v podob pímo proteovské.

Jak na jedné stran i z ist vdeckého hlediska teba bylo

znalosti slovanského svta, tak zase na stran druhé znalosti té

zneužíváno a zdržováno jí poznání našeho zvláštního bytu eského.

Analogie vedla namnoze i na cesty nepravé. Domnnka, že ztratili

jsme svj vlastní slovanský ráz naprosto, je vbec lichá a pepjatá —
strach našich buditel ml tu ve mnohém píliš veliké oi. **) Veliký

toho je dkaz v djinách Palackého, jenž naši starou dobu píliš

dviv konstruoval na tehdejších názorech o totožnosti všeho slo-

/ vanského ;
pijaly se na p. zprávy o tehdejším bytu zádružném

I a podle toho konstruoval se zádružný byt i pro eské pedky —
kritická otázka, zdali nynjší zádruha jihoslovanská vždy byla taková.

''-) Ze slovanských slov Kollárem pejatých výslovn se zmíniti mžeme
jen o »vzájemnosti« ; Kollár sám ve spise o vzájemnosti (§ 2.) prohlašuje je za

slovo z církevního, ruského a polského jazyka — eská »obapolnost* mu ne-

staila. Dr. Mrko — Sborník 215 — se domnívá, že Kollár slovo má z Lin-

deho polského slovníku.

**) Pokud bží o ponmení, nesmí se zapomínat, že tehdy nebylo jako

dnes povinného navštvování školy a že škol bylo málo, tak že lid zstával

v jádru svém eském nezasažený. Na školách vyšších pak pednášelo se latinou.

Puchmajer proto, jak vykládá nám jeho životopisec. když pišel do Budjovic

k piaristm, plynn mluvil latinsky, ale nieho po nmeku. [Ježek v Nástinu

životopisném k Sebraným básním Puchmajerovým, Nár. bibl. II. vyd. p. 248.)

[Skutená germanisace, germanisace promyšlenjší, poíná teprve s centralisací

Marie Terezie a je stupována císaem Josefem.
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zdali se také, jako všecko ve spolenosti, nevyvíjela, — otázka ta

a pod. se ani nevznesla.

60. Do znané míry jeví se nereálnost a fantastinost také

v úvahách o všeslovanském anebo jednotném jazyce spisovném;

avšak otázka má i svou vážnjší stránku.

Rozumí se nám dnes samo sebou, že se njaký spisovný jazyk

nedá konstruovat; úvahy o njakém slovanském volapiiku nikdo

nebude bráti vážn. Avšak v tehdejší dob k úvahám tm naši

otcové snadnji byli svádni, protože tenkráte spisovný jazyk se

teprve ustaloval a mnohá jinoslovanská slova pejímal. Není se tedy

jdivit, že i Dobrovský, Puchmajer, Jungmann, Šafaík, Kollár a ovšem

'už dokonce Hanka o možnosti jednotného jazyka piln uvažovali.

Šafaík na p. oekává, že národní i jazykové zvláštnosti brzy

vymizejí.*)

Podobn soudili jiní — a ovšem musilo by se pi každém

vyšetiti, jak si vznik a podstatu jednotného jazyka pedstavoval.

Zdali na p. Dobrovský myslil na církevní jazyk a j. jinak. O tom
/všem nedávno Budilovn napsal obšírný spis, v nmž dokazuje, co

se snad rozumí samo sebou, že dnes ruština je jediným oprávnným
jazykem, jehož Slované mohli by užívati, jakožto spoleného jazyka

spisovného.**)

Tyto úvahy o jednotném jazyce mly mimo národní a politické

dvody jeden dvod ist vdecký, jazykozpytný. Tou mrou,
kterou filologie se pemovala v srovnávací jazykovdu a spolené

*) Za charakteristiku tohoto smru uvedu, co ekl Jungmann ve svém pe-
klade Ztraceného ráje, oekávaje výtku, »pro tolik neznámých slov« zavádí: »kdo

se dobrých knih, zvlášt písma sv. ítáním piln zanáší, tomu málo neznámých

bude« a k výtce, že má i slova jinoslovanská, praví: »Nechtj, milý vlastene,

aby vznešená báse všedním jazykem zneuctna byla; radji Slovan jsa lepší

slovenštin pivykej a s rozumnými toho, abychom i my echové všeobecné

spisovné ei slovanské vstíc pomalu vcházeli, žádej. « A Šafaík v pedmluv
k »Písním lidu slovenského v Uhích« 1. 1823, p. XXVI: »Nezadlouho a sví-

tající vzdlanost i mezi vše Slovany rovnost pivede jako mezi údy jedné

rodiny a zmaže skrze to vlastnosti jednotlivých kmen. Z nynjšího roznárodu

stane se národ, strakatá rozmanitost roztopí se ve všeobecnou jednotu, ástky
se již berou stotožniti s celostí, jejich rozdíly a znaky hasnou, brzo snad

zblednou a zmizejí i poslední jejich šlépje a s nimi — i písn a zpvy pí-

tomných národních ratolestí. Co tedy ješt zachrániti mžeme, to jsme vci
a potomkm zachrániti podlužní.«

**) Budilovi, OómecnaBaHCKlíi asbiki. b7. pa^iy ]i,\íjvn\'h oSiuhxti asmkoiíi

;ipeBHeH H iiOBo Esponbi, 1892. Viz pkný posudek dra. Jok/a v Athenaeum
1S93, 15. bezna a si.
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koeny a prvky jazykových a plemenných kategorií, ba dokonce
i prajazyk vyhledávala a konstruovala, naši eští a vbec slovanští

iazykozpytci podobn picházeli k jednotnému jazyku, kladouce do
budoucnosti, co ostatní jazykozpyt hledal v minulosti.

61. Vytýkali-li jsme KoUárovi »Slovana in abstracto« — platí

výtka celé dob. Jungmann, když se dovdl o zprávách, že zem
eské mají být spojeny s Halii, tšil se z toho a nevadilo by mu

í prý,, kdyby úední jazyk byl polský — byl by prý pece jen slo-

vanský. Avšak Jungmann zajisté se v tom klamal a v tom práv jeví

se abstraktnost, knižnost toho slovanství.

Proto že již mluvím o Polácích, musíme se poohlédnouti po

polonoíilství, jaké u nás tehdy bylo.

Ukázal jsem už k Puchmajerovi, jak erpal z polštiny a jak

doporuoval austroslavism ; avšak i Puchmajer pi tom byl rozhodný

rusofil. Jak ped ním Dobrovský o Polácích soudil, vidti z toho,

jaké lánky o Polácích sbíral ve svých liter, asopisech; lánky ty

posud nepozbyly pounosti. *)

/ Polskou otázkou u nás zabývali se slovanští vlastenci živji po

•povstání r. 1830 práv tak, jak po povstání r. 1863. Víme z kor-

'respondence Jungmanna s Markem, že byla tehdy strana polono-

íilská; Marek sám se k ní nehlásí, naopak i Mickiewiczovy Dziady

odmítá. Jist však se už tehdy polsky u nás pilnji uilo a z polštiny

vážilo, jak svdí netoliko Safaíkovo studium Surowieckého a j.,

nýbrž i KoUárovo a j. dovolávání polských pramen. Vlivy polské

literatury pomrn silnjší vidti na literatue slovenské; slovácká

mládež r. 1830 byla pro Poláky, Chalupka (S.) odnesl si z povstání

ránu. U nás rusofilský Celakovský pro svj odpor proti ruské od-

plat za povstání zbaven byl svého psobení na žádost ruského

vyslance ve Vídni. Jist svdectví krásných cit pro svobodu, práv
tak, jak u nás v druhém povstání 1863 mladší generace byla pro

Poláky.

, Spor rusko polský nedá se odbyti nkolika málo slovy; zde

[zatím jen musíme íci, že naše nesympathie s nepokrokovým a ne-

vidovým šlechticko-kleiikálním vedením Polsky jsou jist oprávnné;

i Poláci naše rusofilství posuzují nesprávn, vidí-li v nm pouhé klekání

ped mocí fysickou, jak i Mickiewicz to vytýkal KoUárovi. eský
'lovk poznává a cítí v ruské literatue, v ruském myšlení a žití

i duchovní moc sob píbuznou, tu uznává, s ní cítí a jí se zahívá

•••) Slovanka 1814, p. 116. Briefe iiber Polen.
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a sílí. Pece brzy po prvém povstání i sami Poláci, na p. Gtirowski,

psali a cítili rusofilsky — ostatn nepochopuje nynjší polská gene-

race poád ješt ani Mickiewiczovy improvisace? — —
Naši slovanští vlastenci navazují v té dob osobní styky s jinými

mysliteli a pusobiteli slovanských národ rakouských, a také s ru-

skými. Rusko tenkráte, stojíc práv v hlav svaté aliance a elíc

nejdslednji proti revoluci a césarismu francouzskému, i z politických

dvod k sob poutalo nadje netoliko nás echv, ale i jiných

národ. Jak vbec slovanské hnutí tehdy poínalo se na západ
posuzovat a studovat, svdí fakt, že na universitách v Nmecku
a také v Paíži zakládány byly stolice slavi štiky.

Slovanská idea pojímala se, jak už od samého poátku, práv
v Kollárov dob, sub specie Ruska. Jakub Malý, mluv o vlivu Kol-

lárovy » Slávy Dcery « praví: »Nebylo-li budoucnosti pro národ náš

v osobní jeho individuálnosti, k emuž arci v onch dobách —
(totiž za Kollára) — hlubokého ponížení málo se podobalo, ml
aspo radji zachovati zvláštnost svou slovanskou co len SOmilio-

nového celku. « Malý na to vykládá, jak utvoila se strana, poklá-

dající Rusko za pirozeného ochránce všech utištných Slovanv

a vykládá, že tehdáž » blouznivé mysli* obíraly se ideou veliké slo-

vanské federace, kterážto myšlénka na Rusi, pstovaná tajnými spolky,

vedla k povstání proti carovi Mikuláši 1825. »Snahy tyto byly

v Cechách dobe známy, vzbuzujíce v povahách sanguinických

pedasné, niím neoprávnné nadje. <

» Avšak ke cti zdravého rozumu eského teba konstatovati, že

tato » ruská strana « mezi vlastenci, jejíž duší byl nebožtík Hanka,

byla jen slabá proti veliké vtšin tch, kteí jedinou spásu národu

vyhledávali v nm samém ... v jeho statné piinlivosti a vytrva-

losti na dráze nastoupené, která vedouc k duševní osvt musila

touto samou vésti také k materiální jeho emancipaci. « *)

Malý tu dosti dobe vytkl jednu píinu tohoto našeho rusofilství.

Malost národa a jeho sil mla se nahraditi velikostí cizí, tebas sou-

kmenovc. Avšak mýlil se Malý, že by se velikost Ruska ode všech

byla pojímala jen fysicky. Dobrovský v uvedené ei k samému

císai prohlašuje Rusko za pedstavitele všech Slovanv a Dobrov-

skému nikdo nebude vytýkat materialism.

I Kollár povdl docela jasn a urit, pro idea vzájemnosti

na Slovensku se zrodila: »Kdo již nco má, obyejn spokojuje se

'••) Zpomínky a úvahy, p. 49.
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tím, co má, a nepomyslí, se rozšiovati; kdo však nic nemá, ba chce

mnohé, chce míti všecko. Karpatští Slováci posud nemli nic svého

v literatue : proto byli prví, kteí ruce své rozprosteli k objetí všech

Slovan.

«

I Fakt je, že Hanka, živící se ve vdecké slavistice odpadky

Is bohatého stolu Dobrovského, rusoíilství pojímal více materialisticky

a malichern. Avšak bylo by nespravedlivé tvrditi, že tehdy byli jen

Hankové slovanskými a rusofilskými. Docela jiným lovkem a

charakterem byl na p. Marek, jehož poslání, svdícího Jungmannovi,

Jsme se již dotkli. _Marek slovanskou ideu pojímal mnohem hloub

i
nežli Hanka a než Jungmann a byl také dslednjší.*)

62. Obraz doby nebyl by úplný, kdybychom alespo slovem

se nedotkli i mravní stránky tehdejších lidí.

Svtlé stránky asto a posud se nám právem staví ped oi

:

oddanost a láska k vlasti, zanícení pro vc národní, neúmorná píle

a obtivost — zajisté vlastnosti krásné a povznášející. Avšak obraz

není bez stín a stín velmi tmavých, — probírali jsme se z du-

chovní a politické poroby a neshodili jsme se sebe okovy najednou

a navždy. Sotva že se ulevilo národm v Rakousku císaem Josefem,

opt nastala reakce, reakce malicherná a pi tom pece tuhá. Reakcí

tou trpli bez odporu i Nmci, ale my a ostatní Slované trpli jsme

Ivíce.
Tím zase trpli charakterové a povahy. Jak smutné to byly

doby, když Jungmann, jak teme u Zeleného, své životní pesvdení
tajil ped nejdvrnjšími páteli

!

: V národ malém pak obzvlášt vždycky hrozí nebezpeí, že

opatrnost a rozvážná svdomitost se obrací v dvojakost a nemužnou

»tichost«. K otroctví zvení pipojuje se otroctví uvnit, i sahá se

pak i k prosti-edkm neestným, jimiž lidé slabí domnívají se sloužiti

pasti. Tak stalo se i u nás i byli jsme podloudnictvím literárním

pdrženi na dráze vdeckého vývoje, jako na dráze sociálního a poli-

(tického vývoje zdržováni jsme hlavn vlastní nemužností a sdruženou

s ní zvláštní fantastickostí, kterážto fantastickost vždy má koeny
nejen rozumové, ale snad pedevším mravní. (Pokraování)

*) Vypsání Markova charakteru u Zeleného dopluje prof. Kotibinský ve

svých vzpomínkách z »kraje bývalých kací«, tištných 1882 v petrohradském

»ncTop. B'feCTHHK«-u; V Stati: »Návštva v Libuni« líí, jak 901etý staec vren
byl svým rusoíilským nadjím z dob Dobrovského.



Reforma klassických studií.

Napsal Dr. Betislav Foustka.

(Pokraování.)

12. Formálný prostedek pro taková odborná studia o staro-

vku zajisté tvoí — aspo dosud — znalost eí klassických
;
je

pro velkou ást pípad takka nezbytno erpati z originál : ze

spis klassických, nápis a pod.

Nad to gymnasijní uitel i praktickou potebou je veden, aby

si osvojil ei klassické : vyuuje jim na gymnasiích a te se žáky

z originál spisy klassické.

Jeví se tedy i z vdeckých ohled i z praktické píiny pro

klassického filologa poteba znalosti starých eí. I bylo by žádoucno,

aby hned s poátku, pokud možno ješt ped výklady jednotlivých

odborných vd probrány byly gramatiky klassické. Pro poteby
jazykozpytné podle toho staí struné tení o všeobecné mluvnici.

Pednášky odborných vd pak musí neustále býti provázeny

samostatnou etbou klassik, takovou, která by k nim hlavn pi-

léhala.

13. Šly by tedy v ad pednášek, pokud možná, hned v prvém

roníku gramatiky klassické, s nimi a po nich pak jednotlivé od-

borné vdy.

Jejich látka by se v postupu organickém nejlépe rozlenila

v tyto ásti:

1. Klassická mesologie, nauka totiž o vlivech pírodních na ná-

rody klassické.

2. Nauka o jednotlivci a rodin klassických národv. Podstata

rodiny, její forma, vývoj.
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3. Nauka o spolenosti klassické:

«) Pojem spolenosti klassické a její složení. Jak se jevily

sily spolenost tu udržující.

/?) Rád duchový

:

a) rozumový. Tento oddíl i následující pirozen byl by

obšírný, protože by zahrnoval pojednám o veškeré in-

nosti vdecké, filosofické atd.

I?) esthetický, umlecký. Sem by poskytovala látku uení
o krásné literatue a celém život umleckém.

c) ethický a náboženský. Zde na píslušných místech

zfilosofitny by byly materiály mythologické.

y) Organisace státní.

a) Pojem vlády. Vládnoucí a ovládaní.

b) Moc vojenská.

c) Moc politická a správní:

duchovní a

svtská.

d) Organisace hospodáská, prmyslová, technická.

V každém oddílu by také vylíen byl vývoj jednotlivých initel

spoleenských.

Vývojovou ást doplují djiny, hlavn politické.

Tolik, co se týká vcné stránky.

Po stránce formální by se jednalo o methodách takové staro-

vké vdy spoleenské a o djinách té vdy.

14. Takovou látkou, podanou v jednotlivých odborných vdách

bylo by možno pouiti se o celku klassického života, zjednati si

souborný názor o nm.
Kdyby výsledky jednotlivých tch vd shrnuty byly v ucelenou

a jednotnou soustavu, prodchnutou týmž duchem filosofickým, byl

by tak získán povšechný, ucelený a jednotný názor o starovku.

Byla by to zvláštní spoleenská vda (sociologie) ecká nebo ímská,

jež by pouovala o vdeckých zákonech, jimiž se spravovalo žití

individuální, spoleenské a státní u národ klassických, a vyložila

by nám podmínky, na nichž závislá byla organisace a vývoj spo-

lenosti klassické.

Takové sociologie starovké dosud není, ale zdá se, že v brzku

bude naléhavá její poteba zetelná.

Prozatím bylo by se spokojiti s jednotlivými vdami odbornými,

a to tím spíše by bylo možno, kdyby vdy ty rozborem nastádá-
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ného a pipraveného již materiálu dosply k všeobecným poukám
a jimi zase snažily se jednotlivé jevy vykládati.

15. Vzdlání poskytované takovými odbornými vdami musilo

by pstovati styk i s jinými naukami, a to s takovými, jež iní vcný
pro n podklad a jež vymezují, jaké místo zaujímá takové vzdlání

v celku soustavy vdní. Pedevším by bylo záhodno, aby pro toto

vzdlání byly erpány pouky ze sociologie všeobecné, pokud jich

tato již mže poskytnouti.

Kdo chce na p. vysvtliti njakou vládu nebo ústavu klassickou,

musí znáti, co znamená vláda nebo ústava vbec, co je podstatou

každé vlády, a na základ toho vyložiti, jak se této urité vlád
nebo ústav ecké (ímské) má rozumti. Kdybychom chtli vyložiti

vznik a podstatu úednických funkcí, zajisté v mnohém ohlede vrhly

by na tu otázku jasné svtlo pouky ze sociologie o štpení moci

duchovní i svtské.

Kdo by chtl vyložiti na p. náboženské a mravní pomry Rek,
musí nejprve rozumti podstat náboženství nebo mravnosti a jejich

významu pro spolenost. Stejn jako ten, kdo by chtl vyložiti

eské reformaní hnutí, musí rozumti podstat náboženství, církve,

podstat zízení duchovního a jejím vztahm k spolenosti. Ze na p.

Palacký tak cenn vykládal v díle svém zvláštní jevy našeho eského

života, to odtud také vysvtlujeme, že byl i všeobecn sociologicky

vzdlán.

Na naší universit nebylo by o vzdlání sociologické potíže,

tak i na jiných, tebas dosud pro sociologii není zvláštních stolic.

S druhé strany pro všechny duchovdy je podkladnou psycho-

logie. Ta jest pro náš úel zvlášt pouná rozborem lidské pi-

rozenosti duševní. Vysvtlovati jevy klassické v pomru k lidské

pirozenosti, to žádá již také minist. výnos z roku 1891. Seznati,

v jakém pomru jest vlastní odbor k jiným vdním odborm, po-

máhá logika zvaná konkrétní, jež má pouiti o podstat, method
a utídní vd. — Pokud lze na praxi vyuovací psobiti vzdláním

v rozumných zásadách paedagogických, i toto studium bylo by pi-

brati. Ostatn jisté vzdlání íilosofické, resp. propaedeutické se ped-

pisuje i nyní a má se dokázati písemnou zkouškou. Ale zízení to

není dostatené, a zajisté lepší by byla zkouška ústní.

Pokud mly klassické národy styky s jinými, také jistá znalost

tch národ je nutná, a na ni již hlavn v historii by musilo býti

pamatováno.
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I bylo by — celkem vzato — vzdlání uitelstva klassického

podle uvedených zásad takové, že by po formální stránce vycházelo

z studia ei, f)o vcné by založeno bylo na odborných vdách
o národech klassických, ásten i sousedních, a to ve styku se

vzdláním sociologickým
;

podle toho by vydatn pstno bylo

vzdlání filosofické.

Celé studium pak by doprovázeno bylo vzdláváním seminárním

a etbou klassik.

16. S organisací studia filologického musila by jíti ruku v ruce

úprava seminá filologických.

Budoucí uitel gymnasijní má si zjednati jednak ucelený názor

o starovku, jednak dovednost vdecky pracovati. O prvou potebu by

bylo dobe postaráno pednáškami navrhovanými shora: tmi má
se opatiti celkový názor a všeobecná hlediska na rzné jevy života

starovkého. Druhý úkol musí však hlavn semináe vzíti na svá

bedra. Akoli chápavý poslucha již ze samotných pednášek shlédne

mnohý znak vdecké innosti, pece jenom vlastní prací lze získati

vdeckou zpsobilost. A to pomrn nejsnadnjším zpsobem se

stane pod dobrým a úelným vedením. K tomu je sem^ná povolán.

Vlastní produktivní vdecká práce ovšem hlavn se mže jeviti

ve speciálních otázkách; nebo nelze bez úsilné speciální práce hned

strojiti velkolepé soustavy a pod. Tak seminá vždycky bude mít

jistý sklon ku speciální práci. Ale na to pijde, jak se ta práce

koná. Pedn musí se konati na základ odborných vd a dále

nesmí to býti tíštní v jednotlivosti, bez ladu a skladu, nýbrž musí

být udržen živý styk s celkem
;
jednotlivé zkoumání musí již zpedu

býti ízeno jistou theorií a zavrchohti rovnž obecnými poukami

;

ono musí být vdomým znakem jistého celkového názoru. Tak se

budou pednášky a innost seminární vzájemn vázati a doplovati.

Jak eeno, práce musí býti produktivní. K tomu je záhodno, aby

spolenou prací byly tu probírány asové problémy vdecké dosud

nerozluštné; ty odborn se mají ešiti. Mly by rozdleny býti

úeln mezi jednotlivé leny a s rzných hledisk osvtlovány. Proto

by ml seminá míti uebny plán, a to ne pro jeden rok, nýbrž,

pokud lze, na víc rok, snad na celé tyletí.

Tak by se nejlépe odbornou, speciální prací dodlávalo pro-

duktivních výsledk, aniž se bude práce tíštiti v pílišné drobnosti

starožitnické, literární, bájeslovné atd. ; bude se rozeznávati dležité

od vedlejšího, cenné od bezcenného. A tak snad nenapadne n-
kterému lenu semináe — (jako se stalo za mé zkušenosti) —
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široce dokazovati, že také staí ekové a ímané, když se dlouho

nevidli, pi optném shledání se — vítali.

V seminái se mají nacházeti cesty k samostatnému myšlení,

nebo i na universitách musíme neustále požadovati nabádání k nmu.

Kritika a obvyklý výklad text podle toho by zajisté nebyl

prvním úkolem semináe, a se nechce pomrná jejich dležitost

popírati, pokud by sloužily za prostedek k naznaenému cíU. Ovšem
i pi takových cvieních musilo by se dbáti odborného stanoviska.

V té vci, doufám, již mnozí klassití filologové znají, jak moderní

kritika svj pedmt vysvtluje s odborných hledisek. Dobe by

bylo, aby seminá pouil také theoreticky o methodách, jakými si

poínati pi jednotlivých otázkách.

Cviení seminární musila by býti závazná, a zdatnost osvdená
zde byla by nejlepším mítkem posluchaovým ; zajisté pak by byla

lepší zárukou státních zkoušek nežli objemné písemní práce státní,

o nichž nyní promluvíme.

17. Ve stejném smyslu musily by se upraviti i státní zkoušky.

Víme, že státní zkoušky filosofické fakulty proti zkouškám na jiných

íakultách nejsou výhodn uspoádány. Pedn je chybou, že se ne-

konají postupn v oddílech. Tím by se usnadnila práce, kdyby se

mohly zkoušky vykonati vždy po roce nebo nejvýš po dvou létech

z prošlých práv roník, kdežto nynjší zpsob jest násilné pe-

tžování pamti. Má se tu po ukonení tyletí vtloukati do pa-

mti — tebas to bylo na mnoze jen opakování — spousta jednotli-

vostí, sloužících mnohdy jen pro zkoušku. Druhou vadou je, že se

musí vykonati nejprv obsáhlá zkouška písemní, na jejíž vypracování

se dává lhta 9 msíc (3 -(- 3 -j- 3). Pi zvyku (jaký se v klassické

filologii zahostil práv pro sklon k jednotlivostem), odevzdávati

práce velice dlouhé, se leckdy žádává i za prodloužení lhty. Tím
se jednak podporuje mnohopisatelství, jednak se ztrácí mnoho asu.

Tak po skoneném tyletí studijním, po studiích, jejichž píjemnost

za té svobody akademického uení jsme díve vylíili, místo aby

kandidát mohl zopakovati a zdokonaliti zkušebnou látku, pijde

písemní zkouška, jež ti tvrti roku i více stráví, a pak teprv opa-

kovati, doplovati a ucelovati, což zase pi nejmenším trvá pl roku,

obyejn rok i déle. *)

*) Pipotme k tomu rok zkušební a v astých pípadech rok dobro-

volnický, abychom seznali, jak i s této stránky vc je akutní.
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Zkoušením po obdobích a odstranním písemných prací státních

dalo by se mnoho asu získati. Vždy zajisté by seminární práce,

jak eeno, k níž by každý byl vázán, dala dostatený dkaz o v-
decké zpsobilosti. Ostatn není státní práce písemní ani jediným

ani nejlepším prostedkem k seznání vdecké zpsobilosti. Právníci

a medikové na p. nedlají žádných písemných prací takových —
i snad oni nemají podati dkaz i vdecké zpsobilosti.^

Tolik, co se zevnjšího uspoádání týká. Po vcné stránce pi

ústních zkouškách musilo by se hledti ne tak na podrobnosti jako

na celkové ideje; spíše na znalost zásad a zákon, jimiž se spravo-

valy projevy žití antického a na filosofické pojímání starovku, nežli

na drobné otázky po cen tch onch rukopis, po metrických

zvláštnostech toho onoho autora, po zboeném chrám njaké

bohyn, nebo po etymologii njakého hapax legomena a p. Takové

vci zajisté každý dovede si v pípad praktické poteby vyhledati,

k tomu jsou etné pomcky, k tomu neteba státních zkoušek,

ponvadž to ješt nepodá dkaz vdecké zpsobilosti ani praktické

zdatnosti.

Získání asu je velmi dležité pi celých studiích, protože vedle

látky pednáškami poskytované musili by posluchai najíti kdy

k soukromému studiu. Nelze dosti odporuiti rozhled po vdecké

literatue i vedle pednášek. Dále musí poslucham ponecháno býti

kdy k samostatné etb klassik.

18. Pi té píležitosti budiž dovoleno zmíniti se ješt o této etb.
[Samostatná etba spisovatel klassických je nevyhnutelná, a je zá-

Ihodno, aby byla pstována co nejvíce. Ona musí celá studia do-

provázeti. Ale byl by mylný názor, pokládati etbu klassik za

jediný nebo za nejhlavnjší podklad reformy filologické. Kdyby

studující filologie peetl za doby studijní všechny klassiky — jako

že nemže — pece by to ješt neznamenalo býti filosoficky vzd-

laným filologem. Nebo jako pi všem studiu, i pi etb se jedná

o názor, s jakým na vci tené hledím. To stanovisko je první

vcí pi studiu. (Dokonení)



Náboženský snm v Chicagu.
)

Snm náboženský, konaný u píležitosti svtové výstavy v Chicagu, byl

pravým ekumenickým sjezdem všeho svta náboženského. Význam
sjezdu byl oceován zpsobem nadšeným, zvlášt v listech amerických.

V listopadovém ísle asopisu »Fornm« takto teme: »Je patrno, že

odtud zahajujeme nové období ve vývoji náboženského života lidského.

Je nesnadno porozumti letnicím kesanským, jež nastaly po odchodu
Kristov od jeho uenník, ale tento parlament náboženský byl jim po
mnohé stránce obdobný a mže nám dáti pibližnou pedstavu o tom,

co stalo se v Jerusalem ped dvma tisíci lety. Pravé nadšení zmocnilo

se eníkv i poslucha . . . Celé hnutí ukazuje zánik bývalé úzko-

prsosti a poátek nového období všestrannjšího i povznesenjšího života

náboženského. A snm chicagský se opakuje i nikoli, faktem jest, že

sjezd tento má trvalý vliv na náboženské smýšlení lidstva. On vznítil

duchy, zvýšil sílu myšlení a dalšímu vývoji stal se smrodatným. Není

to nikterak hnutí agnostické, nebo povzneslo se na perutích náboženské

víry a positivní jistoty.

«

Jeden z úastník, Anglian Dr. Alf. Momerie, tento soud pronesl

o jeho významu : »Vidl jsem všechny veliké výstavy evropské v po-

, sledních 15 letech a mohu bezpen íci, že svtová výstava Colum-

bijská je vtší nežli ony všechny, kdyby byly dohromady sloueny,

a snm náboženský po mém soudu je vtší nežli výstava sama.

«

By i nadje, jež v nadšených slovech tch jsou pronášeny, byly

pemrštny, nicmén snm sám je faktem zajisté pozoruhodným. Od dob

*) Tke Worls Parliament of Religiotts, an illustrated and popular story

of the worls first Parliament of Religions, held in Chicago in connection
uith the Columbian Exposition of 1893. Edited by the Rev. John Henry Bar-

rows, D. D., Chairman of the General Committee on Religions Congresses of

the Worls Congress Auxiliary. 2 svazky, str. 1600, cena '20 šil. — Neel/s
history of the parliament of religions and religious congresses at the worls
Columbian exposition. Compiled from originál manuscripts and stenographic

reports. Prof. Waiter R. Houghton, editor in chief, 2 svazky. — G. Bonet-

Maury, Le parlement des religions á Chicago (Revue de Thistoire des religions,

ro. 14 (18^3), sv. 2š st. 187— 1J7, 325—346. — The story of the worls parlia-
ment of religions (Review of reviews, leden 1894, st. 7b— 88.)
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Akbarových a Asokových snad poprvé podailo se sjednotiti knžské
i laické zástupce rzných náboženství, která k sob v minulosti tak

asto v krvavém nepátelství stála, aby v míru a klidu o otázkách všech

náboženství se týkajících porokovali.

Sjezd zasedal ve dnech 11— 27. záí a shromáždil zástup pedstavitel

skoro všech vtších vyznání svta. Veliký byl co do rozmr, dsledk i ne-

dsledností. Nejvtší dojem odnesli si ovšem úastníci a neúnavní diváci,

jichž bývalo na 10.000; za 16 dní ('tak dlouho trval snm) bylo pí-

tomno 150.000. Zajisté, že dojem vrcholící v okázalém nadšení byl

u mnohých povrchní, zevnjší Tak v referátech stále a stále prodlévá

se mnoho na zahajovací ceremonii, na okázalém barevném divadle slav-

nostních háv, od kardinálského šarlatu pes rzné pestré barvy oriental

do kuten hinduských mnich. Nemenší pozornost poutaly dramatické

výjevy — jako, že ecký arcibiskup pozdravil biskupa Keanea » apo-

štolským polibkem*, arcibiskup Ireland náhodou pedsedal menšímu
kongresu židovskému (vedle obecného snmu mly totiž jednotlivé de-

nominace po svém zvláštním kongresu), ev. duchovní objímal Japance

Kinzu, když tento za divokého potlesku skonil obžalobu na nesvdo-
mitosti páchané kesanskými národy. Každé zasedání bývalo zahajováno

vždy otenášem, jenž byl proslovován ped snmem i zástupci jiných

vyznání, tak rabínem drem Hirschem a Mozoomdarem z církve Brahmo-

Somaj (=z orientální theism). Takové dojmy, k nimž se družil zpv atd.

psobily na nadsázky mnohých referát.

Než, odmyslíme-li si i tuto vnjší okázalost, je snm sám událostí

významnou také obsahem svým vnitním, emi a výklady, jež pi nm
od zástupc rzných náboženských vyznání celého svta byly ped-
neseny, a duchem snášeUvosti i vzájemné úcty, jenž vším jednáním sn-
movním pronikal. Chceme v referáte svém zaznamenati, co od zástupc
jednotlivých náboženských vyznání pozoruhodného bylo proneseno a

posléze zkoumati, jaké výtžky ze snmu má srovnávací vda náboženská.

Zvlášt Asie, zem starých náboženství, vyslala ke sjezdu zástupce

velmi etné.

O modloslužb prohlašuje professor D'vivedi z Bombaye, že z indij-

ských modloslužebník žádný neví, že ten kus kamene, kovu nebo
<ieva je bohem v jakémkoli slova smyslu, nýbrž bére jej za symbol Vše-

pronikajícího a užívá k soustední mysli, což když se stane, ne-

zdráhá se jej odhoditi. Podobn pars J. J. Módi vykládá, jak je uvedena
v život úcta — což prý teba lišit od pocty — ohn; ohe prý je jen

vznešeným symbolem a pedstavitelem božství. Hinduský mnich Swami
Vivekananda »odmítá kritiky« prav: »Pro chodí kesané do kostela,

pro je kíž posvátným, pro pi modlitb hledí k nebi? Pro je tolik obraz
v katoUcké církvi, pro je tolik obraz v mysli protestantov, když se

modlí? Bratí, nemžeme myslit o nem bez hmotných obraz tak, jako

nemžeme žít bez dvchání.«
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Tento eník, Swami Vivekananda, je brahmanem z vysoké kasty

a zástupcem pravovrného hinduismu, a byl jednou z hlavních osob

parlamentu a z nejhledanjších host chicagských salon. Tré náboženství,

vykládal, je nyní, pocházejících z pedhistorických dob: hinduism, zoro-

astrism a jtidaism. Védy prý neznamenají Hinduovi pouhé knihy. Védy

jsou bez poátku a bez konce
;
jsou nashromáždným pokladem duchov-

ního zákona, nalezeného rozlinými lidmi v rozliných dobách o stvo-

ení bez poátku a bez konce. Lidská duše je nekonená, nesmrtelná;

Hindu nezve -vás híšníky, ale dítkami božími, jste božstvími na zemi.

Co je ten, jenž vje vtry a pikvauje smrtí na zemi? Všemohoucí

a všemilosrdný. >Ty jsi náš otec, ty jsi naše matka, ty jsi náš milený

pítel, ty jsi pramen síly: dej nám sílu. Ty snášíš bím všehomíra,

pomoz mi snášet beménko tohoto života. « Tak praví Rišis Védy ; a jak

mu sloužit? — láskou, láskou k nmu. Hinduské náboženství prý ne-

spoívá ve vení, ale v bytí a stávání se — dosahovat Boha, stávat

se dokonalým, jako istý a dokonalý jest otec nebeský. Toho se do-

ciluje naprostým potlaením vší smyslnosti. Když se duše stane dokonalou,

sjednotí se s Brahmou. Sestupuje k » náboženství ignorant*, Vive-

kananda drazn prohlašoval, že v Indii není polytheismu. V chrám
ped obrazy slyšeti všecky atributy Boha. Hinduovi celý svt náboženský

je jenom putováním za rozliných okolností k jednomu cíli. Pán ve

svém vtlení v Krišnovi prohlásil: Jsem v každém náboženství, jako ni
v ad perel; kde se zvedá a oisuje lidství, tam vz, že jsem. Tato

e konila se modlitbou : »Ten, jenž je Brahmou Hindu, Ahura Mazdou
Zoroastan, Buddhou Buddhist, Jahvem Žid a Otcem nebeským

kesan, nech dá vám sílu provésti Vaši vznešenou ideu.«

Zmínný již Divivedi prohlásil dva principy za možný základ jednot-

ného náboženství: 1. víru v existenci principu nadhmotného v pírod
a víru v jednotu všeho jsoucna, 2. vnru v optné vtlení a spasnou silu

mravnosti.

Protap Chiinder Mozoomdar z Bombaye mluvil o vzniku, pokroku

a zásadách dosti povstného orientálního theismu pod názvem Brahmo-
Somaj, pokusu to zajímavého o reformu brahmanismu. Úelem této

»boží,spolenosti«, založené r. 1830 jest zbaviti brahmanism mnohých
zvyklostí modláských a ukrutných obyej. Sekta Brahmo-Somaj psobí
pomocí vlády anglické dležité reformy sociální : peuje o vychování žen,

vyrovnává protivy mezi jednotlivými kastami a hlavn se zdarem za-

sazuje se o odstranní satk mezi dtmi a spalování vdov po smrti

mužov. Pívrženci sekty této uznávají bibli za knihu posvátnou a po-

kraování véd, ví v jednoho boha a v Kristu vidí pedního vdce
lidstva na cest mravnosti. V jiné ei vykládal Mozoomdar nadšen
o významu dalekosáhlém Asie pro náboženský vývoj evropského lidátva.

Pozoruhodná jest Mozoomdarova výstraha kesanm: » asto se

bojím, když pozoruji evropskou a americkou spolenost, kde vaše innost
je tak rozmanitá, vaše práce tak rozsáhlá, že se v ní topíte, a že máte
málo pokdy, hledt si velikých otázek obrození, osobního posvcení, zpyto-

vání a soudu a platnosti ped Bohem. To je otázka všech otázek.

«

naSe doba i., 10. 4í)
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Buddhism je zastoupen asi tuctem pojednání. Princ Candradat Ciidlta-

dharn nastínil siamskou formu buddhismvi, zvlášt »tyri vznešené pravdv«

o záhad utrpení »jak jim uil náš milosrdný a vševdný Pán Buddha*

S velikým drazem mluví o ethickém významu náboženství. Bez morálky

poklesá lovk k sveepému zvíeti, v morálce povznáší se k istot
andlské (dva). Ti jsou stupn mravního zdokonalení: 1. povinnosti,

jež zaruují pítomnou blaženost, 2. jež zpsobují blaženost v život

budoucím, 3. jež zjednávají blaženost vnou v život nesmrtelném. Na
mravní vyznám života rodinného pohlíží s hlubokou úctou.

DharmapaJa pipojuje k svému pojednání o budhism seznam spis

o pedmte tom. Sám poíná si apologeticky. Pedložil snmu dv
práce: 1. ím je povinen svt Budhovi, 2. o podobnosti a rznosti mezi

budhismem a kesanstvím. Budhismus psobil k mravnímu zdokonalení,

vyrovnával protivy mezi kastami a hlásal osvobození od bolu tlesného

i duševního odíkáním se a láskou. Všelidské bratrství je základní lánek
/ .... ...
nauky Budhovy, láska k lidstvu i živoišstvu nejvyšší její píkaz. Každý

má milovati všechny bytosti, jako matka miluje vlastní dítko. Budhismus

popírá boha jen ve smyslu: stvoitel. Uznává božstvo brahmanské, ale

toto je podrobeno vyššímu zákonu píiny a úinu. Svt tvoí se vným
vývojem, ale vládne jím Bh nejvyšší, jenž celý je láska a milosrdenství.

'Nirvána jest blaženost vyšší nad vše lidské pomyšlení — je to vný
mír. Na svt nirvány dochází toliko lovk úpln istý a dokonalý.

Nejvyšší ctnosti lovka mravn dokonalého jsou pravda, spravedlnost.

statenost a ušlechtilost. Jimi lovk potlauje v sob všechnu zvíeckost

a smyslnost i povznáší se k božstvu. Všude, kam budhismus pronikl,

psobil mravní oistu, potlaoval krveprolití a války. S evangelickým

kázáním na hoe srovnává nkterá nauení budhistická, jako: »Ne-

návist nepotlauje se nenávistí, nýbrž láskou. Pravý je poklad, jenž

uschován jest|^ lásce a zbožnosti, v mírnosti a ovládání sebe,«

etné zástupce mla na sjezde nábozetistvi japonská. Mnozí

eníci pronesli myšlénky nad jiné pozoruhodné a pro naši dobu vý-

znamné. Tak zástupce Šintoismu Sibata Reuchi prohlásil, že náboženství

vbec, kdyby se nespokojilo slovy, ale projevovalo se skutky, dosti by

mlo v sob síly, aby se lidé zekli války a její ukrutností » Kdežto je

vle Boha a snaha všech zbožných lidí, aby všechny Jeho milované

dítky na zemi užívaly míru a blaha ve shod, mnohé krajiny stále po-

hlížejí na sebe vzájemn se záštím a nenávistí, i zdá se, že úmysln
vyhledávají chvíle píhodné, aby pod nejprázdnjší záminkou válku pi-

vodily . . . mé nejvroucnjší pání je dnes, aby brzo nastal as, kdy

všichni národové zem spojí zbran i lostvo své ve smíru, chráníce

zem spolené jako jednotného celku a zabraujíce nesmyslným válkám

vzájemným«. Navrhuje zízení jednotného tribunálu, jenž by zpsobem
mírným vyrovnával rozepe mezinárodní. Jest pívržencem zvláštní sekty

šintoismu, zvané Zhiklzo, jež úel morální staví na pední místo. Horliv

zastával se budhismu japonského Horin-Toki, klada hlavní váhu na
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morální jeho význam. Stoupenec jeho Zeuchiro-Kaguši ukazoval, že víra

jest jediná, a k ní že jako k poslednímu cíli smují jednotlivá nábo-

ženská vyznání. Kritice velmi ostré a nepíznivé podrobil rozšiování

kesanství v Japonsku knz budhistický Kinza-Ringa-Hirai, ukazuje

k tomu, jak i misionái kesanští hlásají slovy vznešenou mravouku

Kristovu, skutky však jednají proti ní.

ína byla zastoupena jednak kesanskými misionái, kteí se svého

hlediska vykládali o ínském kultu náboženském a vývoji konfucianismu,

jednak vyslanci domorodými, z nichž zaslouženou pozornost upoutal

zvlášt Pung Kwang Yii, vyslaný samým císaem ínským, jenž vyložil

-oficiální náboženství, vylíiv dlouze konfucianism. Zpráva o vztazích kon-

fucianismu k jiným vyznáním, jakož i kritika evropských misioná je

podána se stanoviska scestovalého uence a diplomata, a je cenná. Kon-

fucius-uitel je jedinou obecn uctívanou osobou; odkázav potomstvu »šest

klassik«, prakticky soustedil v sob moudrost pedk. » Patero pirozených

vztah « lovka je: » panovník a poddaný; rodie a dti; manžel a žena;

starší a mladší bratí; pátelé*. Konfucius požaduje pro každý z tchto vztah
zvláštní patiné chování. Vi tomuto paterému roztídní Pung po-

kládá kesanské rozpuštní, rozvázání všech spoleenských vztah ve

všeobecné bratrství za abstraktní a nespravedlivé. Všeobecná láska lidí

bez rozdílu osob dává jednomu více, druhému mén, než mu patí.

Konfucius zjednal rovnováhu i pesnou analogii mezi zákony svta fysi-

ckého a duševního. Druhým táž nezmnnost náleží jako prvým. Z toho

plyne zajímavý názor jeho o významu a úinnosti modlitby. Modlitba

nikterak nemže seslabiti neb zdržeti úinnost odvkého zákona o od-

mn dobra a odplat zla — nemže tedy žádného úspchu pinésti

tm, kdo jsou zlí. Jen má-li východištm život v pravd ctnostný, po-

máhá. Opt pozoruhodné pesvdení o nutné spojitosti života nábožen-

ského, pokud se jeví v zevnjších formách, s mravností.

Jediným zástupcem náboženství j^arskéJto, mazeismu, byl Jinandji

Jamšodjii Módi z Bombaye. Náboženství Zoroastrovo všeobecn v d-
jinách náboženství bývá považováno za dualistické, v dualismu jeho

i pvod manicheismu s kesanskou gnosí souasného bývá nalézán.

Módi snaží se dokázati nesprávnost tohoto názoru a dovozuje, že maz-

deism v podstat a jáde svém je monotheistický. Je nejvyšším jsoucnem

náboženství toho Ahnra-Mazda, Bh jediný, tvrce svta duchového
i pírodního. Jemu podízeny jsou dva principy nižší, Spenta-Maiiya,

pvodce dobra a Angra-Mainya, pvodce zla. Ti tvoili svt vezdejší,

pozemský, jimi teprve bylo pivodeno dobro a zlo ve svt tento. Oby-
ejn však kladen bývá Ahnra-Mazda zdi Speriia-Mainyii, a tak ne-

správn se uí, že Zoroastr hlásal odvký dualism dobra a zla. Má však

rozdíl ten význam a dosah jen pro život vezdejší a svt pozemský, nižšími

4;)*



jmenovanými principy zpsobený. Oba principy, dobra i zla, jsou dru-

hotné a podízeny jednotnému principu nejvyššímu, Ahura-iVlazdovi.

Mravní i fysická istota je zákon života lidského, celá morálka založena

na trojici »myšlénky, slova a skutku «, úkol života i celého vývoje svtp
pozemského niili zlo a pivádti ke konenému vítzství dobro. Ti dny
po tlesné smrti bude duch každého lovka souzen u » mostu Chin-

vatu«. Tam váženy budou skutky jeho. a í skutky dobré o sebe menší
ástku peváží skutky zlé, ten po most tom pejde do nebe ; do pekla

svržen bude, kdo vtší váhu bude míti skutk zlých Bude-li rovnováha

dobra i zla, bude lovk odsouzen do jakéhosi oistce, nazvanéha
Hamasl-Gehan. Jako však jistina úroky stále vzrstá, tak dobro a zlo

postupem asu oboustrann nabývají vlší váhy. Posléze však podlehne
princip zla, a znieno bude peklo, lidé povstanou z mrtvých, a na svt-
nastane království vného blaha. Ohe je v symbolismu parském ve-

lebný živel oistný — odtud pocta jeho — jemuž má odpovídati istota

srdce. Ti pak jsou nejvznešenjší píkazy morálky parské : 1. pomáhati
chudým, 2. podporovati lovka, by v manželství mohl vstoupiti, 3. vy-

chovávati ty, kdož výchovy potebují."

Islam byl velmi slab zastoupen, protože sultán vbec nebyl snmu
pízniv. Poturenec Wehb {Mohamed-Alexander) podal velmi elastickou

apologetiku, popíraje všeliké známé pedstavy o islam. Mohamedv karakter

nebyl prý smyslný polygamie nebyla a není ástí islámského systému,*)

prorok prý nepovzbuzoval k šíení islámu násilím, »byl naprosto neútoný
a mírumilovný, jako typický quaker«. Krátce eeno, islam požaduje víru

v Jednotu Boha a v inspiraci Mohamedovu. Sloupy praxe jsou : fysická

a duchovní istota, modlitba, posty, bratrství, almužny a pout. Na
nikom prý se nepožaduje však, aby vil, co není v souhlase s rozumem
a zdravým smyslem. eník, podobn jako židé, popírá kesanm zvláštní

právo na dvojí hlavní jejich zásadu. »Moslemské bratrství založeno je na
dokonalé rovnosti, uznávající jenom otcovství boží a bratrství lidí.«

Spolené znaky i rozdíly islámu a evangelia snažil se vytknouti

Jii Washbiirne, pedseda americké koleje v Caihrad. Nauce Moha-
medov vytýká povahu píliš legalistickou i užívání branné moci za

/ *) Mezi tím, co v Evrop ujímá se heslo o svobodné lásce, polygamická
náboženství jakoby se stydla za mnohoženství. Tak anglický duchovní H. R. Ha-
vveis v lednovém Contemporary Review referuje o své cest mezi Mormony:
»Mormoni vili, že mají poslání, založiti národ spravedlnosti ped Pánem. Byli
zahnání do poušt — hrstka obklopena divokými Indiány. Jedinou cestou
chrániti veliký poet chudých žen, které se k nim pipojily, zdálo se jim býti

manželství. Zdálo se jim za tch okolností, že mnohoženství je oživeno božským
zjevením v jejich zájmu. « Ale když vrchní soudní dvr zapovdl polygamii,
upustili od ní. Pední Mormon vykládal Haweisovi, jak o ženy dále se stará,

a odluuje se od nich i od stolu. Mormoni liší se od jiných náboženských
hnutí jen výstedností Jsou otevenými novotái, pokroilými spiritualisty a ne-

uznávají zkažených lidi v politických úadech. — ti híchy, kterých nemohou
odpustiti lidé, kteí trpí prostituci, ale nemohou snést polygamii.
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úelem propagandy, v dogmatice pak hlavní rznost nalézá v nauce

keáanské o Trojici.

Christofor Jibarra, orthodoxní archimandrita syrský, proslovil na-

dji, že možno islám i kesanství ve shodu uvésti, a že starý zákon,

evangelium i korán jsou díla z božského zjevení vzniklá.

Židé jsou hojn zastoupeni. Hned od prvopoátku velmi úinn za-

jímali se o snm. Otištná pojednání jsou velmi idealistická. Dr. Kohler

ohniv zastává, že uení o bratrství lidí, založeném na otcovství božím, je

podstatou židovské. Dr. Mendes mluv za orthodoxní judaism, hájí, že

židovství mlo universahstické ideje. Také ukazuje na shodu, že 521 p. Kr.

zoroastrism oživnul, Konfucius tehdy žil, Gautama Buddha zemel 534,

židé byli tehdy dlouho v Babylón a obchod íny a Indie s Foinikií Sel

pes Babylon. O moderních (orthodoxních) židech pravil, že ekají na

messiáše, a tlem duší ví na znovuzízení Palestiny a hebrejského

státu. Slena Josefina Lazarusová pravila zase, že v posledních sto letech

judaism podstoupil více zmn, než za pedešlých tisíc let. Co mají Židé

dlati vi všudypítomnému antisemitickému hnutí? »2mnit svj pomr
k svtu a vejít ve spoleenství s okolím. Nechsi lidstvo není ješt zralé

pro universální náboženství; ale a prý židé se svým hlubokým pro-

rockým pudem a hlubokou duchovní známostí postaví píklad a dají

ideál, a spása mže ješt pijíti od žid.« Židé nech opraví vady, které

právem se jim vytýkají a vrátí se k istot biblického ideálu.

Pozoruhodný byly výklady rabína Isaca Wise-ho, profesora v Cin-

cinnati, jenž hájil židovského náboženství zvlášt proti dvma námitkám:
1. Že by judaism byl více soustavou legalistickou nežli morální, 2. že

by možno bylo náboženství bez dogmat a zázrak. Judaism má základ

dogmatický, a dogmata jeho jsou mu spolená s pedními náboženstvími

svtovými. Jsou to zajisté v první ad tato tyi: 1. jest v Jedné neb více

zpsobách existence Jsoucno nejvyšší, nejmocnjší, nejdokonalejší. 2. Jsou

styky vzájemné mezi Jsoucnem tímto a lovkem (zjevení, kultus).

3. Pravda, dobro a krásno jsou žádoucny, protivy Jich jsou zavržení

hodný jak u Boha, tak u lovka (morálka, aesthetika). 4. Po život

vezdejším oekává lovka stav blaženosti neb utrpení. Zajímavo jest,

že zásady tytp jednotného náboženství v podstat své jsou totožný s tmi,
jež ped staletími již Herbert of Cherburv ve spise svém »De veritateví

proslovil. (Dokonení.)



Rozhledy vnitní a zahraniní.

HUSV DEN A ZLOBA DNE — POSLANEC VAŠATÝ A AFÉRA TABULKOVÁ — NMECKÁ
ORGANISACE V ECHÁCH — ANTISEMITISM VE VÍDNI (PROF. NOTHNAGL) — SEMITISM

V UHRÁCH PAPEŽSKÁ POLITIKA : SPOJENÍ CÍRKVÍ A POCHVALA RAKOUSKÉ KOALICE
(mADHYSKÉHO"" — SMRT CARNOTA — SMRT CARNOTA A JEHO NÁSTUPCE — SOCIALISTÉ

PROTI ANARCHISMU — SALISBURY PROTI ANGLICKÉMU ASYLU POLITICKÉMU — CRISPI —
NICOTERA — PIVOVARSKÝ BOYKOTT V BERLÍN — AGRÁRNÍ ANKETA — OBADNÍK
KOTZE — REFORMY NA RUSI — KRONSTADT — TOULON — CHRÁM V BORKÁCH —

ALEXANDR V CAIHRAD — JEŠT STAMBULOV.

Husv den byl sice i letos málo slaven, ale pece se nám zdá, že

se vzpomínky na toho velikého echa v posledních letech více ují-

mají. Nelze popíti, že jsme se dosud až píliš málo obírali vc-
ným poznáváním tohoto velikého lovka eského. Doby Husovy jaksi

málo si všímá naše vdecká historie a lid zná také jen jméno Husovo.

Myšlénka Husovy kolleje, Husova pomníku, Husova domu jsou zatím

i jen hesla — léta ubíhají od pohanní Husova jména a pomník jeho

W Praze ješt nestojí . , .

Než nechceme rozhojovati hlasy volajících po náprav — ohlášen

je sjezd poslancv a dvrník svobodomyslných, vykáme, co nám pi-
/nese. Veejný náš život pohybuje se v kolejích starých, prastarých, nikde

\neznamenati, že v echách vrch má strana svobodomyslná . . .

A jaké malichernosti nás otravují! Dr. Vašatý napsal nmeckou
odpov na eský soudní výmr — celá sprcha žurnalistické schola-

/Stiky zabývá se jednáním tohoto poslance. A pece je vc tak jasná;

j

arci nový in ukazuje nám p. dra Vašatého, jak jej známe dávno a po-

divné je, že takový poslanec vbec mže hráti njakou roli. V tom je

ta strašná malichernost a nikoli pouze strany svobodomyslné — p. Va-
šatý vysloužil si své politické ostruhy ve stran staroeské.

K afée »Vašatý« pojí se dstojn aféra tabulková. Dne 24, ledna

usnesl se sbor obecních starších, podati snmu eskému petici o odvo-
lání výmineného stavu. Místodržitelství zrušilo toto usnesení, naež po-
dána stížnost k íšskému soudu. Dle stavu vci a dle znní zákona byl

by musil íšský soud zrušiti místodržitelské rozhodnutí, nebo právo pe-

tiní je každému obanu a každé zákonné organisaci zarueno státním

základním zákonem. Dodatek usnesení sboru, navržený drem. Podlipným



(že výminený stav není v zákon odvodnn) nebyl pece nic víc než

právní úsudek v mezích zákona pronesený. Však íšský soud mohl stíž-

nost zamítnouti z dvod — formálnich, ježto se o podání stížnosti ne-

usnesl sbor obecních starších. Stížnost podává totiž obec, repraesentovaná

svým sborem, jenž se o podání stížnosti usnese. Mstská rada, jako

pouhý správní orgán sboru, není ke stížnosti legitimována. íšský soud

zamítl tedy stížnost z toho dvodu, co zatím lhta k nové stížnosti mi-

nula. Tedy — formaliemi mže se vláda hájiti proti tak etným právní-

km, právníkm obecního zastupitelství!

Xémecká organisace v echách pokrauje. Založen nový nmecký
spolek pro západní echy, jehož nejvtší odbor ustaven v Praze dne

7. ervence a nmecko-nacionální spolek v echách pro utužení n-
mecké kultury a mimopolitických prý zájm nmeckých. Tento posled-

njší spolek bude prý míti i zjevné snahy antisemitické. Proti obma
nmeckým organisacím mly by eliti naše národní jednoty. Bohužel

množí se poslední dobou stesky v naprostý nedostatek hmotných pro-

stedk jednot, v neporozumní dležitosti spolk tch se strany lidu,

zejména ve stedu království, a zaasté i stezky v nesoustavnost práce

samých ústedních jednot. I zde jest mnoho látky k pemýšlení a velké

pole k práci.

Ve Vídni roste antisemitismus. Nový popud zavdal prof. Nothnagl

zpsobiv, že z editelství ochranné stanice lékaské složen byl úedník,

jenž se bvl prohlásil za antisemistu, »NeLie freie Presse« pomáhala dvo.
radovi Nothnaglovi a spor byl v nkolika dnech rozbouen. Studenti de-

monstrovali a zavázali se nenavštvovat pednášek prof. Nothnagla. S po-

átku pednášky byly zastaveny, ale pak z rozkazu mini>terstva prof.

Nothnagl pednášel a vc se vyšetuje. Koalice z aféry dostala strach,

snad zbytený — bezbarvost koaliních stran peká i tyto boue.

Naproti tomu mohutní v Uhrách judaigm. Prvním krokem jeho roz-

voje byl zákon o nuceném civilním manželství. Druhým jest návrh na
recepci Židovského náboženství, jenž se nyní projednává. Dle tohoto ná-

vrhu zákona udlufe se židm úplná náboženská rovnoprávnost i v tom
smru, že mohou pijímati do své náboženské spolenosti i vyznavae
jiných vyznání. Roste tedy za Litavou vliv židovský v politickém smyslu

asi tou mrou, kterou rostou tam zakladatelské snahy bankovního a ko-

munikaního velkokapitalis nu, o nmž jsme psali v posledním vnitním
rozhledu této revue.

Papež Lev XIII. neustává politisovati. Sotva že se smíil s Ru-
skem vydává encykliku ( »Universum«) o spojení církve východní a zá-

padní, aby pravovrní katolíci, zejména Poláci, vtom nevidli ústupky;

te dokonce, v list daném kard. Schonbornovi, pochválil Madeyského
a z toho i praliberalistická »Neue freie Prese« má radost krokodilí,

nebo tím prý koalice nepímo obdržela schválení kurie. Dokonce prý papež
pochváliv Madeyského, uznal liberální rak. zákony školské, proti nimž



776

Pius IX. protestoval — tedy radost z papeže na všech stranách. My se

tomu nedivíme — ti, kdo se domáhají moci nad svtem, konec konc
vždy se nalezli.

Toto spojení klerikalismu a liberalismu má te svou píinu
v anarchismu a víme, že tento strach ped anarchismem je upímný.

I
Proto arcibiskup Lyonský byl pi smrti sektáe Carnota a hlásalo se

dokonce, že mu dal poslední pomazání. (Carnot jako theoíilantrop ani

nebyl poktn.) Ale to všecko nevadí ani ímu ani liberálm — nový

president, hlásají klerikálové, chodí v nedli do kostela ... A takovou

.

bezzásadností má se elit — anarchismu? ábel má se vyhánt belze-

bubem? . . .

Tragickým hrdinou dnešní doby stal se president francouzské re-

publiky Carnot. Na vrcholu s\é populárnosti a v pedveer konce své

slávy — volba nového presidenta konati se mla již v píštím roce —
padl proklán dýkou anarchistickou pi návštv výstavy Lyonské. Carnot

nebyl mužem velikých myšlének ani in, postrádal nadprmrných schop-

ností i ctižádosti a neml tudíž také nepátel. Ml však ryzí charakter

fi dobrý takt. Všechny tyto vlastnosti byly by jej uinily slabým panov-

níkem a špatným diktátorem, ale inily jej dobrým presidentem. Jakožto

representanní figurant bezúhonné povsti byl zcela na svém míst a

odtud všeobecné sympatie, jichž požíval a všeobecné zdšení, jež atentát

v celé Evrop vyvolal. Zemel nevinen, nebo anarchism, jenž zahubiti

chce celou dnešní spolenost, vyvolil si za ob náhodného jejího re-

presentanta v repubhkánské Francii. V tom jest moment tragický, nebo
nevinný jednotlivec trpl za všechny ostatní. Charakteristické jest však,

že práv Francie stává se jevištm inného anarchismu, ona Francie,

v níž republikánská forma vládní jest úrodnou pdou panamské kor-

rupce, v níž kapitalistická plutokracie vládne v politice, materialism

v systému vyuovacím, nemorálnost v literatue a umní, rozklad v život

rodinném. Nikde neoddálil se lovk tak daleko od pírody, nikde není

soustedno tolik bohatství i chudoby, nikde není reformní zákonodárství

sociální tak zanedbáno, jako ve Francii a v ohnisku tak zvané kultury

moderní, v Paíži. To zloin Caseriv neomlouvá, ale vysvtluje. Jeho

hlava padne pod guillotinou, jako hlavy jeho pedchdc, proti an-

archistm a snad i socialistm dekretovány budou drakonické výjimené
zákony ~ mohou zevní tyto repressivní prostedky vyhubiti vážnou

vnitní chorobu?

A chápe spolenost francouzská vážnou dležitost okamžiku, když

v jedenácté hodin volí 451 z 851 hlas svého kongresu nástupcem

Garnotovým Periera, jenž milionové dchody své soukromé tží z mozol
a životního nebezpeí tisíc dlník hornických a jehož jméno pipomíná
jeho dda, onoho Casimira Periera, všemohoucího ministra Ludvíka

Filipa, jehož povstná energie skládala se ze dvou živl : brutálnosti

a korrupce? Volba Perierova vykonána byla hladce, na první ráz. Vážní

protikandidáti jeho Dupuy a Brisson zstali v menšinách, první podržel
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Burdeau.

Zavraždní Carnotovo psobilo i na ostatní Evropu dojmem mo-
hutným, jemuž nejvýznanjší výraz dal císa nmecký amnestováním

francouzských dstojník, pro vyzvdaství v Nmecku odsouzených.

Pímo podivné jest však uspokojení, s jakým publicistika trojspolková

provází volbu Perierovu za presidenta republiky.

Proti anarchismu vyslovili se socialisté velmi drazn. »Neue Zeit«

zove zavraždní Carnota » šíleným a zloinným« a neví, že by an-

archism inu získal sympathie širších mass; vídenská »Arbeiter-Zeitung«

o anarchismu praví, že v nm »rozum je úpln na scestí«. Není po-

chybnosti, že vlády všude budou pomýšleti na mechanické represalie.

Lord Salisbury alespo už využitkoval vraždu Carnotovu k návrhu,

v anglickém parlamentu neslýchanému, zrušiti ono staleté právo asylu

zloinc politických, jež srostlo u celého svta s pojmem Velké Britanie

a jež národ anglický iní všem národm tak sympathickým. Aby návrh

ten nebyl ale pedem již ve smru praktickém pohben, doplnil jej

obratn dodatkem, by nikoliv jen osobám politicky nebezpeným, nýbrž

i nemajetným a bezexistenním pístup na území anglické byl zapovzen,

ímž by zejména obcím a živlm kapitalistickým nesnesitelné bemeno
chudinské bylo uleheno. Avšak pedseda ministerstva Rosebery jménem
vlády ihned proti návrhu zaujal píke odmítavé stanovisko. Gladstone

oznámil voHm svého starého volebního okresu Middlothianu, že píšt
nehodlá > íce do parlamentu kandidovati. Tím opustí veliký kmet defini-

tivn jevišt politické.

V Londýn vykonáno velkolepé dílo moderní techniky : zbudován

a oteven vžový most pes Temži, zdvihající se a propouštjící obrovské

lodi oceánské.

Také Crispi tší se sláv z malého, neškodného, proto že vtším
dílem objednaného atentátu. Dokázav svou nenahraditelnost králi i parla-

mentu, zstavil nešastného finanního reformátora Sonnina jeho osudu,

nahradiv jej Busellim a utvoil znova ministerstvo. Ve dnech nejprudších

útok parlamentních pestál Šastn zmínný útok a jest opt nejpopu-

lárnjším mužem Itálie; onch 18.000 blahopejných telegram, jež prý

obdržel k svému zachránní, aspo tomu nasvduje. Pipustil dokonce
i úspory vojenské, ale rozhodovati o nich bude komise — generál
a zachování dosavadních plných 12 armádních sbor jest pedem již ne-

dotknutelným. Dominuje opt svým zpsobem v parlament, jehož n-
které leny v boulivé scén oznail poslanec Cavalotti veejn zlodji

a s vrozenou svou noblesou nazval dceru odsouzeného Giuffridy dcerou
sprostého zloince. Anarchista pánem Itálie — to jist je pkná po-

dívaná.

Píbuzný jemu charakter rozlouil se tyto dny se svtem. Ohnivý
revolucioná Nicotera zaal jako dvrný pítel Mazziniho, vrátiv se
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z vyhnanství chladnokrevn jej zradil, jakožto ministr vnitra stíhal krutou

persekucí každé svobodnjší hnutí, ml povážlivé a nevysvtlené dosud

styky s bankou ímskou a zemel jakožto baron a bohatý velkostatká.

V Berlín zuí boj. Nevyizují se sice ohnm a meem spory mezi-

národní, aniž vyšlehly plamenem napjaté protivy vnitních stran poli-

tických, nicmén vede se prudký boj o pedmt pro Nmce a — pi-
znejme — i pro nás velmi dležitý, o pivo. Le vc má skuten vážné

pozadí. Jako všude, chtli i berlínští sladovnití slaviti první kvten.

Kartelované berlínské pivovary žádost dlník zamítly a pohrozily jim

tídenním vylouením z práce, po pípad úplným propuštním. Sladov-

nití nicmén 1. kvten slavili a pivovarské správy splnily hrozbu svou

v celé píkrosti, propustivše 15"/,, všeho dlnictva a mezitím práv dlníky

nejstarší a nejzasloužilejší z práce. Až dosud ml celý spor ráz soukromý,

nyní však ujala se vci celá mocná organisace sociáln-demokratická

a prohlásila vc propuštných dlník za vc strany. Organisován velko-

lepý boykott sedmi nejvtších kartelových pivovar berlínských, jichž

akcionái tím trpí obrovské ztráty Pivovary ovšem nemlely, donutily

jednotlivé hostinské, aby své místnosti uzaveli socialistickým schzím
a psobí na zamstnatele, aby pimli své dlnictvo pes zákaz strany

odbírati pivo z kartelových pivovar. Boj tento, který rozrušuje znan
veejné mínní, vede se s obou stran horliv dále, na jedné stran

podporován jest mocí kapitálu, na druhé disciplinovanou zdrželivostí

a konkurencí pivovar venkovských, takže konec jeho jest nejistý. Za-

jímavo jest pro dnešní pomry, že skoro celá žurnalistika, jak konser-

vativní, tak národn-liberální i svobodomyslná, postavila se rozhodn na

stranu kapitálu.

Pruslíý ministr orby Heyden jest muž na pravém míst. Zdá se,

že akutní otázka agrární v Nmecku dojde svého nejrychlejšího roz-

ešení. etné pedlohy vládní ve smru tom docházejí v parlament
plného porozumní a nezabíjejí se úmysln v komisích z lichých záminek

kompetenních jako jinde. Nyní opt svolal Heyden širokou anketu

agrární, složenou nejen z praktických, ale pi tom odborn vzdlaných
rolník, nýbrž i z prvních kapacit theoretických, na nž, jak známo,
university nmecké jsou tak bohatý.

Hladinu veejného mínní rozeila skandální historka ode dvora.

etné dvorské osobnosti vysokých kruh pronásledovány byly v poslední

dob urážlivými anonymními dopisv. Tajné vyšetování vedlo k zatení

vrchního obadníka císaova Kotze ; uznán však nevinným.

Na Rusi setkáváme se se stálými reformami sociáln-ekonomickými.

Na ruských drahách zavedena maximální 12hodinná doba pracovní,

vydán zákaz povolávati za úelem konkurence a stlaování mzdy za-

hraniní dlníky, pijat Pobdonoscv návrh na zavedení jakéhosi druhu
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selských fideikomis za úelem ochrany pdy proti kapitalismu, ministr

spravedlnosti Muravv zizuje po celé Rusi soudy porotní.

V politice nestalo se mnoho nového. Paní Carnotová ješt za života

svého manžela obdržela od velevyslance ruského Morengejma skvostné

dílo »Kronstadt-Toulon«, opt neklamný symptom rusko-francouzských

sympathií.

V Borkách na míst atentátu z r. 1888 vystavn a vysvcen vo-

tivní chrám.

Ve výroní den bitvy na Kosov poli poklonil se syn Milanv
sultánu tureckému ve Stambulu. Potomek Obrenovi jest první pravo-

slavný panovník, jenž putuje pokorn do Caihradu.
Obecní zastupitelstvo v Sofii, skládající se ze Stambulových pívrženc

bylo pro njaké špinavé Šmejdy rozpuštno. Také Stambulova samého
volá veejné mínní ped státní soud, by zodpovídal se ze skutk svého

povstného ministrování.

V Praze 10. ervence 1894. H.



Rozhledy po veejném hospodáství.

NAŠE CUKROVARY V PODRUÍ BANK VÍDESKÝCH — NEJDLEŽITJŠÍ PODNIKY PRMY-
SLOVÉ, DOPRAVNÍ A BANKOVNÍ JSOU ÍZENY NMCI, A K ROZKVTU JICH NEJVÍCE PI-
IUJE SE ESKÁ PRÁCE. — NAŠE ZÁLOŽNY A JAK MNOHÉ Z NICH PLNÍ SVÁ POSLÁNÍ—
NAŠE NEPODNIKAVOST A PODÍZENOST HOSPODÁSKÁ NÁSLEDKEM ŠPATNÉHO A NE-

ÚELNÉHO VYCHOVÁNÍ.

Prmysl cukrovarnický v naší monarchii lze vším právem nazvati

•eským. Veliká vtšina továren na výrobu surového cukru a skoro všechny

vtší rafinerie jsou roztroušeny v echách a na Morav i po vtšin
k tornu v krajinách s obyvatelstvem eským. Mýlil by se však, kdo by

myslil, že z prmyslu toho také hlavn tží eský lid, ba nemže se ani

líci, že by z nho tžili snad po vtšin naši sousedé Nmci píslušní

do království a markrabství. Nejvtší a hlavní výtžek z cukrovarnictví

mají vídeské banky. První mezi nimi je vídeský ústav »Creditanstalt

tur Handel und Gewerbe,« (za nímž stojí vídeský Rothschild); tato banka

zastupuje surovárny a raffinerie knížete Adolfa Schwarzenberka, hrabte
Nostice, hrabte ernína a nkolik jiných Šlechtic, mimo to nkolik ži-

dovských a nmeckých rafinér a cukrovarník, kteí mají své závody

v krajích po výtce eských (Peky, Nestomice a j.) Kreditnímu ústavu

rovná se co do množství sprostedkovaných koupí a prodej vídeská
»Lánderbank« ve spojení s eskou bankou Union. Oba tyto eminentn
(nmecké ústavy mají mezi svými zákazníky šlechtice hrab. Thurn-Taxisa

la j. a velmi mnoho zcela eských akciových továren jako v Chrudimi, Chol-

ticích, Moovicích, Libicích atd. (asi 12 surováren, z nichž •'/^ mají úpln
eskou správu). Vedle tchto dvou prvních bank vídeských ješt »Wiener
l^ankverein« a »Anglorakouská banka« mají etné kommitenty mezi cukro-

varníky eskými" (tak knížete Lobkovice, hrabte Šternberka a nkolik
akciových eských závod). Sám kreditní ústav nakupuje ron pro rafi-

nerie 1'/., milionu met. ct. surového cukru a prodá na 1*4 mil. m. ct
cukru rafinovaného. Totéž skoro množství skoupí a prodá banka pro

jzem rakouské (Oest. Laenderbank) s eskou Unionkou. Vbec vídeské

;
banky ron skoupí pro rafinerie eské nejmén na 4 miliony met.

ct surového cukru a prodají na 3',_, mil. ct cukru rafinovaného.

Obraty ony pedstavují prmrn ron asi na 200 milion zlatých
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a k tomu sluší pipoísti ješté, že mnohé z nich se djí dvojnásobn;
jednou útuje banka provisi surovárn, když prodává její cukr surový,

podruhé útuje provisi rafineriím, když pro n týž cukr zakoupila. Kdyby
si banky poítaly ze všech tchto obchod jenom !**/„ provise, a asto
útuje se mnohem více, páil by se roní výtžek jejich z obchod cu-

kerních na 2 V., mil. zl. ron. Ale to není ješt všechen zisk bank

tchto. Každý cukrovar potebuje mnoho úvru a tento úvr poskytují

ochotní cukerní komisionái, ale spotou-li se všechny úroky, výlohy a

provise z tchto uvených penz, vyjde tu zídka kdy roních 6"/^, po
vtšin platí si cukrovary svj úvr 8mi ba až 10ti procenty roními.

Tak stává se, že cukrovary pracují ie zadarmo, neb i s deficitem,

kdežto zástupci jejich— banky — vykazují z obchodu cukerního nepim-
ené, obrovské zisky, které k tomu se ješt ani zcela up.mn nepiznají,

nýbrž ostýchav v bilancích bank ukrývají se pod všelikými jinými tituly.

Ale jak teprve musíme se žalostným srdcem pemýšleti o tomto zjevu

povážlivém, když uvdomíme si, kterak ke zdaru vídefíských bank v první

ad pispl pracující lid v potu tv:áe na polích epných, kde se mu
platí ,3—5 kr. za hodinu práce, kterak na onen zisk naplahoilo se za

dne a za noci dlnictvo obojího pohlaví a všelikého vku v továrnách

za denní mzdu málo kdy dosahující nebo pesahující 50 kr! Nevzpomí-

náme tu ani útrap venkovského lidu selského, kterému nkdy pstování

cukrovky až i holou škodu vyneslo, zejména ve dnech povstné cukerní

krise. A pece zisk bank z cukerního obchodu je ist zisk cizopasný,

který by zajisté mohl odpadnouti, kdyby dovedly se dohodnouti na vzájem

správy surováren a rafinerií, a na druhé stran kdyby rafinerie pi pro-

deji svých výrobk používaly všech možných píležitostí, aby pímo kon-

sumentm (obchodníkm) dodávaly své výrobky.

A jak teprve to vypadá v jiných odborech prmyslu. Pivovary m-
šanský a akciový v eské Plzni navaí dohromady ron na_800.000 hekto-

litr piva, což je asi 6— 7"/jj veškeré výroby v naší polovici íše, jeha

spotebovateli jsou po vtšin eši, ale správa obou ústav je v rukou

nmeckých. Kdo popeje si vycházky po pedmstích pražských, vyte
z pouhých firem etných závod prmyslových, že jsou skoro vesms
v rukou nmeckých. Náš pražský prmysl železáský, naše strojírny, to-

várny textilní a chemické patí z vtší ásti vlastníkm nmeckým a

jsou-li závody akciové, pravidlem je správní rada složena z nejhoužev-

natjších našich odprc. A co teprve íci o správních radách drah,

podnik horních, o celém velikém prmyslu v severních echách a o vel-

kých bankovních závodech pražských. Není teba se s Nmci o to há-

dati, jsme-li národem skuten inferiorním
;
pokud se týká zámožnosti a

hospodáské neodvislosti, jsme opravdu národem velice inferiorním. M-
[žeme býti velmi dobrými dlníky, dílovedoucími, výkonnými inženýry,

jStrojníky, dovedeme se poctiv a znalecky namáhati pro své pány, kteí
' si proti nám dovolují nkdy naprosté bezohlednosti, ale nedovedeme se

uiniti samostatnými ani tam, kde by nás to nestálo le míti dobrou
vli. — Kterak se jen na píklad vyjímá obchod cukerní Živnostenské

banky proti vypoteným obchodm bank vídeských!
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Stali jsme se namnoze velikými tam, kde nám to spíše Škodí neli

prospívá. Vzpomenu jen našich drobných .záložen. Je jich všude plno,

prohlašují se za Bh ví jak prospšné ústavy, urené jedin pro blaho

našeho živnostnictva a rolnictva, A jaké blaho poskytují tyto dobroinné
ústavy? Mnohé z nich dosud pjují na 6— T'*/^, ale to jen dle jména,

ve skutenosti je toto procento opravdu JíQ a nkdy i více Pedstavme
si nešastníka, kterému se podaí po mnohých obtížích vydlužiti si z n-
které záložny (a slavné správy mnohých záložen budou z uvedeného pí-
kladu vidti, že líeno tu na základ opravdových fakt) n. p. 200 zl.

na 6 msíc. Zaplatí z vypjeného kapitálu 7 zl. úrok naped, k tomu
dá 3 zl. píspvku do reservního fondu a složí lenský píspvek (dejme

tomu 20 zl.), za kolky a knížku platí 30 kr. Dostane tedy místo 200 zl.

vypjených 169*70 zl. a musí pak oplatiti 180 zl. (protože se mu
(lenský píspvek vrátí), celkem tedy za 1G9'70 zl. platí plletn 10"30 zl.

|úrok a náklad, což dlá zrovna 6"07"/„ plletn, i 12-14 '/^ úroku

roních. A takto pjují v nejnovjší dob naše dobroinné ústavy úvrní
v Praze; jak tc však vypadá u mnohých drobnjších záložen venkovských!

/Vbec se zdá, že mnohé drobnjší záložny byly stvoeny, jen aby n-
i kolik lidí v nich došlo pohodlného zaopatení, a aby mnozí páni právní

^zástupci si vydlávali bez namáhání slušné palmáre. Je tím vinna povaha
i naše, která baží jen po kariérách úednických a po výdlcích tomu po-

^ dobných, jaké plynou z nenamáhavých šablonovitých prací advokátních,

v kanceláích obecních, v bankovních a v komptoirech závod prmyslových.

Býti úedníkem, komptoiristou neb i diurnistou to ideál, který, když

komu z nás se splní, je vytouženým cílem, nad njž málo kdo se vyši-

nouti hledí, leda by ho slepá náhoda sama dohnala k vyššímu blaho-

bytu a samostatnosti! Z té píiny také jsme pudem byli hnáni zaklá-

dati a olcupovati takové ústavy, kde této vrozené touže po úednické

kariée dán byl volný prchod. Odtud množsví drobných penžních

ústav (záložen a spoitelen), které práv pro svou drobnost a roztí-

štnost vydaily se mnohdy na škodu a ne na prospch obecenstva

úvr potebujícímu a hledajícímu. Dokladem píklad nahoe uvedený, který

nikoli není snad ojedinlý, aniž je to snad jeden z nejhorších.

Tato naše hospodáská podízenost je jakýsi dmh atavismu a po-

chybený smr vychování školního Naše národní obrození vyšlo z chýžek

selslíých, ze žehnaných selských chaloupek, v kterých bydlel lid robotný,

f
pokorn poslušný svých vrchností, vlastn jich úedník. V úednících

vidl lid ten své pány a když pozdji se mu polevilo, kdy mohl volnji

se rozvíjeti, bylo jeho snahou uiniti pístupnými tato úednická panství

svému dorostu. Prostá venkovská matika považuje svého syna jen tehdy

za dobe opateného, když má njaké tak zvané pevné postavení, teba
,'postavení to bylo i mizerné a velmi odvislé. Ano vinou tohoto atavismu

I

také již i naši vzdlanci dospli k podobnému soudu; »ten a ten má
'?aspoi svých 600 zl.

;
je to sice málo, ale za to je to jisté,« tak slyšíte

'Z úst lidí nejvzdlanjších. Co není státní služba, mnohdy za nic se ne-

pokládá. A naše školství nedovedlo vbec ^ dosud jiného ducha vypstiti,

všechno smuje jen k tm theoretickým naukám, které jsou pouze žá-

doucí pro povolání placených zízenc nebo nanejv3'še podporují spe-
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kulativní studia beze všeho vztahu ke skuteným, praktickým potebám
souasného lidstva. Obecná škola odchovává prost žactvo pro ústavy

stední, stední ústavy zaízeny jsou tak, aby podaly nanejvýš vzdlání

ie formální a nedávají k tomu ani vždy vhodné pípravy pro školy

vysoké, o praktický život nejen se nestarají, nýbrž otázek jeho se týka-

jících namnoze se až i štítí; vysoké Školy pedevším jsou školami od-

bornými pro urité kategorie úedník a zízenc. Vzdlání odborné a

zejména obchodní jsouc zanedbáváno, po vtšin obmezováno a stžováno

nedostalo se namnoze ješt ani z doby prpravných pokus. Tak pirozen
svou povahou nejsme naklonni k samostatnému podnikání a národní

vychování nás od toho spíše dosud odvracelo; jaké mohly toho býti tedy

jiné dsledky, nežli ty, ke kterým v dívjším poukázáno?



Rozhledy sociální.

KARVÍNSKÉ NEŠTSTÍ — PRKAZ ZPSOBILOSTI HAVÍSKÉ — ŽIVNOSTENSKÝ INSPEK-

TORÁT O MALÝCH ŽIVNOSTECH — NEPOKOJE V AMERICE — DLNICKÉ ZÁKONODÁRSTVÍ
VE ŠPANLÍCH — HORNICKÉ POJIŠOVÁNÍ VE FRANCII.

Veliké neštstí v dolech karvínských, o nmž jsme se posléze jen krátce

mohli zmíniti, zamstnává stále všechny mysli, jež pístupny jsou úvahám
o smutném stavu hornického dlnictva. Po hrozné píbramské katastrof,

od níž uplynula teprve dv léta, poznamenává se událost karvínská za

nejhroznjší z tch, jež se ve stedu Evropy sbhly. Pvodní píina
výbuch taskavých plyn není známa. Jisto jest ale, že nutno uiniti

vše, aby se nebezpeí taková pedešla, po pípad aspo co nejvíce

zredukovala. Potebí všemožného ventilování, zazdívání míst, kde se plyny

ze zem nejvíce vyvíjejí a kde se nepracuje, vlažení míst uhelných, aby

netvoil «e drobný uhelný prach, jenž pi horníkov kopání pichází do

vzduchu a jenž psobí prý daleko vtší nebezpeí výbuch než uhelné

plyny. Také nutno písn zakázati užívání oteveného svtla. Nová vda
navrhuje i zavedení elektrického osvtlení aspo ve štolách jízdních

a dle možnosti i zavedení penosných elektrických lamp. Vbec jest

potebí užiti všelikých prostedk a opatení ochranných, jež mají býti

vesms podmínkou udlení koncese. Ovšem pedpokládá se tu horlivý

výkon veškeré soukromé i úední policie horní. Není-li soukromému
podnikateli možno, nésti všecky tyto náklady (povst o uhelných baronech

íká opak), tož nech zahájí státy v uhelné výrob novou politiku, nech
ztžují udílení koncesí a monopolisují výrobu uhelnou ve svých rukou.

Horník beztoho pracuje pro celou takka spolenost státní, nech tedy

i celá tato spolenost zodpovdná jest za jeho rodin.

V Dortmundu zaveden bude od 1. íjna 1894. horní ád policejní,

dle nhož lidé mladší 16 let a ti, kteí do šedesátého roku pod zemí

nepracovali, nesmjí pracovati v dolech. K samostatné práci havíské

potebí dokonaného 21. roku a tíleté práce v dole, a mezitím aspo
jeden rok práce pod dozorem horníka samostatn pracujícího.

Zpráva našich živnostenských inspektor za rok 189 o obsahuje

žalostné kapitoly o pracovní dob, o nedlním klidu a píbytkových po-

mrech dlnictva v malé živnosti. Ve skutenosti jsou normy živnosten-

ského zákona výjimkou a kiklavý opak pedpis zákonných pravidlem.

Nejsmutnji vypadá to v malém emesle krejovském, obuvnickém, pe-

kaském a mlynáském. Inspektor konstatuje na p. v Praze 18hodinnou
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pracovní dobu v živnostech pekaských a praví, že v pražském obvodu

policejním ze 247 závod jen v 15 zachovává se nedlní klid. Spací

místnosti dlnictva a zvláštu nalezl inspektor v takovém stavu, že

se až diví, jak mže takový mistr vbec ješt nalézti dlníka. V úzkých,

vlhkých, bezokenních komorách, jež se ani provtrávati nedají, spí

5— (3 tovaryš s uni, z nichž nkteí radji prý hledají ke pespání

místo v dílnách na mouných pytlích Pomry uovské jsou prabídné.

Zákonného zákazu, nezamstnávati un pod 1 6 let v dob noní, zídka

kde se dbá. Inspektor nalezl etné un, kteí pracovali již nkolik

msíc u mistra a nemli ješt uzavenu uovskou smlouvu, nemli
pracovní knížku, nebyli zapsáni v nemocenské pokladn a nebyli pi-

hlášeni do spoleenstva. Mistr ml je pouze na zkoušku a nevdl dosud,

zdali je podrží! Poetu k tovaryšm je nepomrný, nkterý mistr

pracuje pouze s uni. A mistrm, na nž hospodáská bída naléhá,

nelze se namnoze ani diviti!

V Americe jsou veliké nepokoje. V Chicagu byla zorganisována

stávka železniních dlník, z níž vyvinula se v celém tomto velikém

mst obanská válka a s ní všecky rzné zjevy drancování, vraždní,

niení cizího majetku atd. Prohlášen stav obležení, jímž hodlá se zjednati

ticho. Poátek všeho byl ten, že spolenost PuUmanova (továrny na

vozy) chtla snížiti mzdy. Z toho vznikla stávka, jež rozšíila se na

ostatní železnice. Z Chicaga šíí se stávky a nepokoje dále a »svobodná

pda« severoamerická stává se djištm píšerného vraždní. .liž prý

stávkuje milion a milice prý podporuje stávkáe.

Ve Spanélích a Portugalech jde rozvoj sociální pomalu ku pedu.
Ochranné zákonodárství dlnické nalézá se v plenkách. Není dosud ob-

mezení práce dtské a zákaz v továrnách vztahuje se jen na dti pod
10 let. Ochrana ženské práce pipravuje se v parlament od r. 1891.,

však není dosud zákonem. Ruení podnikatel pro pípady úrazu není

uzákonno. Pracovní doba v továrnách jest v let 12hodinná, v zim
9 a lOhodinná. Mzdy nízké. Organisováno jest teprve železáské a hed-

bávnické dlnictvo v Biscayi a Valencii.

Ve Francii byl dne 9. ervna pijat zákon o pomocných a pensijních

pokladnách hornických. Jest to poátek nuceného pojišování dlnického
ve Francii. Zákon pijat jak v komoe poslanc tak v senát velikou

vtšinou a platí pouze pro hornictvo. Dle zákona toho obdrží dlník
po 55. roce svého vku pensi bez ohledu na to, pracoval-li v jednch
nebo více dolech. Vnuje-li se horník ped 55. rokem jinému zamstnání,
vyplatí se mu po uplynutí tohoto roku takový zlomek pense, jaký pi-
padá na jeho dobu v dolech. Dlník obdrží knížku, do níž zapisují se

mu píspvky pensijní odvádné do pensijní kasy. Pense je rzná, dle

délky zamstnání. Dlník, jenž zaal pracovati ve 14 letech, obdrží

400 frank. Pro pensi platí se 4"/^ mzdy, z ehož polovic dá dlník,
polovic podnikatel, pro pomocnou pokladnu pak 2"/^ mzdy, k emuž
podnikatel pispje polovicí. Správu kas vede komise, do níž jednu

tetinu volí podnikatel, dv tetiny dlníci.

V Praze, 10. ervence 1894. Ch.

NAÍÍE DOBA I., 10. 50



úvahy a kritiky.

z naší literatury folkloristické.

F. V. Vykoukal: _Ceská svatba. V Praze. Nákladem Jos. R. Vilímka.

JUDr. Jak. Skarda:_ Svatební obyeje z okolí plzeského. V Praze 18V>4.

Nákladem Fr. ivnáe
J. V. K v é.\o\Qc; Chodská svatba v písních. (Ghodsk}' veer.) Nákladem

vlastním 18'%94.
F. V. Vy k ou kal : __Z cas;í dávných i našich. Obrázky zvykoslovné a

kulturní. V Praze l-iOi. Nákladem dra. Fr. Bakovského.
Matouš Václavek '.Moravské Valašsko. Lidopisné obrázky píspvkem

ke kulturním djinám eským, Na Vsetín 1894. Nákladem spisova-

telovým.

Ruchem, zpsobeným »Národopisnou výstavou eskoslovanskou

v Praze, « mnohé ze spis a statí národopisu se týkajících vykládají

bu vdom a úmysln svj vznik nebo mu mlky podléhají. Nám nezdá

se tato píina správná. — Pravý jejich pvod hledati dlužno tak jako

myšlénku výstavy národopisné v celém duchu, v zálib naší doby práv
v tchto látkách Souvisí to se vším vývojem spoleenským. Voláme po
oprav ádu spoleenského, chceme, aby se zlepšily pomry nejnižších

vrstev spoleenských, nespravedliv odstrkovaných a nevšímaných. Vidíme

v nich základ píštího útvaru spoleenského, tušíme velikou tu roli,

která jim jednou pipadne, a proto voláme po jejich poznání.

U nás volání toto stalo se dvojnásob mocným. Rozvoj historický

zejména posledních let ukazuje nám, že ve svém zápase o svou národní

existenci práv na tyto vrstvy nejvíce jsme odkázáni, že nelze nadíti se

platné a trvalé podpory od tch kruh prilegovaných, které jinde vedou

aneb platnji pispívají k rozvoji samostatné individuality národní.

I Máme krom toho od dávných dob pietu práv k našemu lidu, protože

I jediné jím uchována nám naše národní individualita, že jediné jemu
i dkujeme za svou existenci, že jediné jeho zdravým instinktem a jistou

'; silou životní udržujeme se pi svém krušn dobytém postavení a pi své

existenci. Jinde vedou vdcové politití lid, dodávají mu ideje, u nás na-

opak lid drží své vdce a svou houževnatou schopností k životu napra-

/_vuje jejich chyby. Odtud ta Široká, asto jen neuvdomlá pieta k na-

\
Semu lidu. Výstava národopisná má býti jen vnjší její manifestací. Ale

• z ní musí se zroditi hlubší poznání, z neživých pedmt musí se pe-
jíti na ducha, z vnjšího života na vnitní.



A týž pochod doufáme, že nastoupí i naše literatura folkloristická.

Posud, abychom tak ekli, je rázu píliš výstavního. Ukazuje to vtšina

spis samostatných, jeví se to posud v našem orgánu, folkloristickém

» eském Lidu«, který od svého prvního roníku neukazuje mnoho zdoko-

nalení po této stránce. Ze života lidového vtšinou zachycuje se a popi-

suje hlavn to, co je okázalé, co bije do oí; málo pihlíží se k pod-

stat života lidového a jeho názor. Je to jako popis rostlin podle barvy

a velikosti kvt, což hlubším zkoumáním objevuje se jako znaky ne-

podstatné; na ty ovšem také nesmí se zapomenouti.

A podobn v život našeho lidu všeliké povry, staré zvyky a ob-

adnosti jsou jen historické pozstatky dávné kultury, pouhé pežitky,

• ale nejsou podstatou jeho nynjšího života skuteného a jeho názor.

V tom není jeho individualita lidová. Ta záleží v nem zcela jiném,

Lidovda, chce-li obléci se v roucho vdecké, musí se státi odvtvím

vd sociálních. A v té podob setrvá jako samostatná vda ješt

i potom, až pejde náš nynjší folkloristický záchvat, pkný sice. ale

pece bojíme se, že jen prchavý. Žijeme s pítomným naším lidem

a tohoto všedního života jeho vystižení a pochopení mže nám pi-

nésti zdar pro budoucnost. Ale v tom práv je ten vtip a dmysl
badatelský najíti ve všedním denním život známky charakteristické,

skutenou povahu lidu, z ní pak vyhledati prostedky, jimiž dal by se

povznésti ve své kultue a blahobytu; tím jen možná zabezpeiti sku-

tenou a trvalou existenci celému národu. Snadno popisovati zemi a národ

skrytý nkde uvnit Afriky, kde každý krok i pobyb liší se od našeho

života; he však vystihnouti charakteristiku nejbližšího souseda, jenž

nivellisující uniformací naší doby stal se nám tak ve všem podobný ; jen

má jemné odstíny povahy své národní, které neobjevují se každému oku,

V naší folkloristické literatue je te thema selské svatby asi nej-

oblíbenjší. V nedávné dob vylíil Fr. Bartoš „Moravskou svatbu",

Mat. Václavek „Valašskou svatbu" (r. 1892). Tím svatební obyeje na

Morav sebrány, a v etných kritikách volalo se po podobném vylíení

eské svatby. A docela paralleln k obma pokusm moravských folklo-

rist vyskytly se i u nás podobné práce : F V. Vykoukal napsal, jda co

Ú.O celkové snahy za vzorem Fr. Bartoše, » eskou svatbu « — zahrnuje

v to všecky kraje eské, A krom toho objevily se — jako tam studie

p, Václavkova — i u nás popisy svatby z omezenjšího okresu, hlavn
JUDra Jak. Škardy »Svatební obyeje na Plzesku*, napsané ovšem již ped
i\ ó lety. Vedle nho menší pokusy, jako » Chodská svatba v písních*.

F. V Vykoukal na základ starších pramen i novjších, na zá-

klad vlastní zkušenosti i nkolika jiných vážných pispívatel hledl se-

staviti spis více mén populární o eské svatb, t. j. o svatb v království

eském. Ve spise svém autor sleduje dležitý tento úkon v život lido-

vém od prvních poátk, od námluv pres ohlášky, pípravy ke svatb až

k ukonení jeho po svatb s peetnými zajímavými podrobnými zvyky,

obady, proslovy, písnmi a j.

Spisovatel volil methodu po našem soudu zcela správnou; vzal si

za základ uritý kraj (chrudimský, okolí panství choltického) a na tomto

míst vyliuje svatební zvyky podrobnji. Odtud pak rozhlíží se po ostat-

50*
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nich krajích eských, pokud mají nkteré vci odchylné. Ovšem popis

tento ztrácí pvodnosti, protože dva pamtníci, podle jejichž podání spi-

sovatel vyliuje svatbu tohoto okolí, byli pod vlivem známé informaní

knížky Vavákovy, jak i jinde (v Literárních Listech) podrobn bylO'

dokázáno

Akoli spisek založen je na Široké znalosti dosavadních popis eské
svatby, pece jej nemžeme alespo po stránce vdecké pokládati za do-

konený. Vytýkali bychom hlavn v tomto smyslu dvojí neúplnost : 1. není

látka vyerpána do podrobností úplných ; 1^. nejsou jednotlivé zvyky vy-

mezeny dosti pesn co do místa i co do doby. Co se týká prvního-

nedostatku poznávám z vlastních zkušeností získaných v mém rodišti,,

že leckterá podrobnost, pi obyejích svatebních u nás bžná, u p. Vy-
koukala je nezmínná. A tak bude tomu asi pi každém kraji. Ale má-li

podobný spisek býti podkladem pro zpracování exaktnjší, teba pede-
vším podrobné indukce, úplného sebrání a proniknutí všech jednotlivostí—
nkdy práv v nepatrné malikosti vzí podstata. Jen tak mže pejíti

se pak ke srovnávání, ukázati na p., co je v tchto zvyklostech ist-

eského nebo slovanského, co pejato odjinud — jak mní se zvyky na
hranicích eskonmeckých atd.

Dále vytkli jsme požadavek pesnjšího vymezení místa. ekne-lí

se na p. »na Ještdsku«, >;na Sobotecku« »v Plzesku « atd., je to za-

jisté vždy pojem geograficky píliš nepesný. Je-li to odchylka význaná,

nutno znáti pesnji její hranice, práv tak, jako toho požadujeme pi
zkoumání dialektu. Uznávám, že spisovatel takovéto podrobné vymezení

sám podniknouti nemohl. Ale myslím, že by pítomný spisek dobe
mohl sloužiti za základ ku podrobnému a snadnému vytení tchto mezí.

: Mohla by na p. redakce eského Lidu sloupec peste rozházeného,.

; nkdy beze vší soustavy vedeného drobného materiálu folkloristického na

I
njakou dobu uriti tomuto pedmtu a jej na základ spisu p. Vykou-

\ kalová regulovati. Za njakou dobu mohl by se dáti spisovatel do zpra-

cování této látky a podati o tom úplný obraz.

Podobn jako nejasný jsou hranice místa ve spisku p. Vykoukalov,
není tu ani vymezení historického. Páli bychom si živý a jasný obraz-

selské svatby nynjší a vedle ní svatbu eknme ped 50 lety. Pouhou
parallelou podobnou tená vidí rozdíl mezi obma, najde píinu, rzný
názor lidový, pokrok vzdlanosti v širších vrstvách lidových a co s tím

nezbytn jde ruku v ruce. Kulturní historik šel by pak ješt o krok dále

I
a nalezl by na p., že selská svatba za druhou polovici našeho vku
'zmnila se více, nežli za nkolik století v dobách dívjších. Ale to bylo by

pedmtem studia již odborného. Co zde žádáme, je vylíení práv naší

souasné mnivé hranice, tedy asi svatby za našeho století, jak vylíena

je v peetných pramenech. K tomu ovšem bylo teba trochu podrobnji

snésti píslušnou literaturu, nežli uinil p. spisovatel. Jak na p. byl by

se jeho obraz zmnil, kdyby byl znal obsah knížky, která skoro sou-

asn se objevila!

Míníme totiž malou knížku »Svatební obyeje z okolí plzeského*,

již sepsal JUDr. Jak. Škarda. Ta vyšla v nezmnné podob, jak spi-

sovatel vykládá, r. 1850 v »Pražských Novinách*.
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Tato malá knížka prakticky ukazuje pednosti, jakými vyniká popis,

obmezeny na uritý kraj a jdoucí do nejmenších podrobností a založený

na bohaté autopsii. Knížka nezapírá nikde svého pvodce, tehdy 221e-

tého právníka. Provází ho jistá živost, mladický názor na život, ale pi
tom i nadšená záliba pro tento lid venkovský a jeho dávné obyeje.

V prvním oddíle » Svatební obyeje z okolí plzeského* podává

obšírný popis svatby s píslušnými prpovdmi, písnmi (bohužel že bez

nápv) a zvyky, jež asto jsou shodný s tím, co podáno v jiných po-

pisech, zejména u Erbena a též ve knížce Vykoukalove.

Svdí to zajisté o tom, že všecky tyto zprávy pocházejí bu pímo
nebo nepímo z téhož pramene — hlavn Vaváka. Na víc proti jiným

podáno zde širokým popisem kroje svatebního z let osmatyicátých,

v emž zajisté i po stránce kulturn historické podán pkný materiál.

II. oddíl líí » Námluvy v okolí plzeském*. Spisovatel uvažuje

o tom, z jakých pohnutek, na jakém základ uzavírají se satky na na-

šem venkov, jak a o pi tom se jedná, celé chování obou stran se

smlouvajících atd. Správn vystihuje hlavn dležitost pomr majetko-

vých pi nich. Všude, zvlášt v tomto oddíle vidti pozorovatele bystrého,

kterému odborné vzdlání právnické dává tu i tam hloub nahlédnouti

v pomry spoleenské, zejména majetkové.

K tomuto popisu svatby, jak nalezl ji za své doby, spisovatel pi-

pojil vhodn odddíl »Svatební obyeje již zaniklé v okolí plzeském «,

tedy ást jaksi již historickou. Oddluje tak zcela správn živé obyeje
a obady od zvyk již zaniklých.

K tomuto pknému obrázku o venkovské svatb pipojen vzdále-

njší ponkud obad a slavnost »Májky«, »Statodušní slavnost v okolí

plzeském".
J. V. JCrálovcova » Chodská svatba v písních «^ vyvolána byla » Chod-

ským veerem «, poádaným svého asu ve prospch Národní Jednoty Po-

šumavské. Na veeru tomto zpívaly se etné písn svatební a tato knížka

chce k nim být jen prvodem textovým. Proto vydavatel podává struný
popis svatby jen na >»osvtlení postupu a souvislosti písní«.

Zmínil jsem se naped, že pi vtšin našich prací folkloristických

vnuje se píliš pozornosti vcem vnjším na újmu života a ducha lidu.

To zdá se nám i pi dosavadních vylíeních svatby. Vizme nkteré do-

klady toho. Ve všech tchto obadech, zvlášt prpovdech jeví se

nápadná znalost Písma. Zdá se nám, jakoby neustále pipomínaly nás

na slova Aen. Sylvia, který dal husitskému národu eskému co se

týe znalosti Písma tak skvlé svdectví; v nich ozývají se dávné asy
zbožného života bratrského. Nuže, úkolem folkloristiky bylo by vyšetiti, je-li

tento zbožný duch, proniknutý tak Písmem, posud v lidu živý i udržel-li

se jen formáln houževnatou tradicí písemních návod ze starších dob.

Pouhé petení jediné prpovdi pesvduje nás, že to sloh a

obraty úpln neprosionárodní, že je to duch rozvláného íkání umlých
skladatel z dob stedovké literatury eské. Vidti v nich zárove, jakou

sílu konservativní má forma veršová. Ukazuje se tu zajímavý vliv skladeb

od umlých skladatel, které však lid nepozmuje podle svého názoru

a podle svého ducha, jako to iní na p. s mnohými pohádkami, po-



790

vstmi a jinými zkazkami. I pravidelný zápas enický mezi družikami
a mládenci drží se vrn starých veršovaných skládání, jež vždycky se

dost monotónn recitují, asi podobn, jak teme o tom o pednášení li-

dových písní epických u Srb.
Po stránce sociální mlo by se pi svatb blíže vyložiti, kterak

v lidu venkovském všechna snaha pi svatb nese se k založení rodiny.

Založení rodiny, samostatné existenci chtjí zpravidla napomáhati ob-
strany. Odtud taková váha klade se pi uzavírání satk na pomry ma-
jetkové, odtud to smlouvání až na poslední jalovici i slepici ve prospch
ženících se lidí, odtud zabezpeování pomr majetkových ješt ped uza-

vením satku; v dívjších dobách primogenitura, nedílnost statk atd.

Vci to, které vyplynuly z pirozeného, zdravého rozumu prostého lidu.

K obrazu o svatb mlo by se dále pipojiti i líení svazku rodin-

ného mezi rodinami nov spátelenými. Jak tu na p. tak z v. vejmnek
psobí na rodinné pomry rušiv, asto pímo zpsobem znemravujícím,

jak zpravidla mladá rodina piklouje se vtší oddaností k rodim
nevstiným nežli k rodim ženichovým. A píinou toho bývá obyejn
osudný vejmnek.

Podobn bylo by objasniti na p. stránku ethickou. Styk mezi dv-
etem a hochem ješt ped svatbou je na vsi daleko bližší a dvrnjší, nežli

to bývá v mstech. Celé veery i noci bvvají jen sob ponecháni. U nás

na p. lidé nejpísnjších zásad neurážejí se a nevytýkají to, když hoch

za svobodna pespí spolen noc se svou milou, obyej to, který bohaté

dosvdují i písn prostonárodní. V dob poslední ustaluje se mezi zá-

možnjšími venkovany zpsob v mstech bžný, kdežto mezi chudšími vrst-

vami, zejména služebnými, bez závady oblíben je nejvolnjší styk pohlavní.

A takových otázek pi bližším a bedlivjším pozorování naskytlo by
se zajisté více.

Jiného druhu látku obral si F. V. Vykoukal ve spise: »Z as dáv-

ných i nasich«. Spisovatel v objemnjší knížce (26;-' str.) chtl podati

»cyklus nejvýznanjších svátkv a slavností prostonárodních z celého

roku«. Postup jejich uroval rok církevní. Obšírnji líí se tu pežitky

a život lidový od svátk vánoních až do posvícení.

Spisovatel docela správn lid pojímá v širším smyslu, zahrnuje

v nj také obyvatelstvo mstské. Za tím úelem pibral ve své pozoro-

vání též ob slavnosti pražské (»Slamník« a »Fidlovaku«).

Vedle slavností, na nž tu i tam posud vážou se nkteré pežitky.

Vykoukal obral si též vylíiti kus našeho života venkovského, — totiž e-
ského posvícení. Tím chtl zajisté charakterisovat jistým úsekem ži-

vota, ovšem ne života obyejného, náš lid z pítomnosti — - myšlénka to,

která má zajisté mnoho plodného v sob. Vedle posvícení jako folie

dobe by se byla hodila j>pu a obžinky téhož kraje Co na p. Vy-

koukal líí o posvícení, u nás vtšinou dobe by se hodilo na pou.
Mezi slavnostmi postrádáme vylíení »mikuláše« nebo »barborky«, jak

u nás místo »mikuláše« se vyskytuje.

Popisy podané zvyšuje hlavn ta okolnost, že ze všeho vidti, kterak,

spisovatel sám hledl se v pedmt vylíený vžíti, nevyetl jej jen z knih^

nýbrž na mnoze podává skutený stav nynjší.
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lánky tyto, jak ukazují pipojené letopoty, vznikaly v dob asi

desíti let (1884— 1893). Za tuto dobu zárove s vývojem folkioristiky

vyvíjel se autor ve svých názorech. Odtud i nestejná methoda ve zpra-

tování. Spisovatel je si toho vdom, jak sám pipomíná.

Kde autor nalezl hojnost látky domácí, spokojil se pouze urov-

náním jejím v souladný celek (na p. »Štdrý den na našem venkov*);

ve vtšin statí postupoval však methodou srovnávací, pipojuje zárove

zevrubnou historii a vývoj té které slavnosti. Spisovatel vzal si za výcho-

disko svj kraj eskobrodsky, tedy území, na nmž staré zvyky nedrží se

tak konservativn jako na p. v krajinách horských. Odtud vysvtlíme si,

že pípady jím uvedené, a užívá hojn i pramen tištných, nejsou

úpln vyerpány. Leckterý detail, který spisovatel uvádí jen od jiných ná-

rod, žije posud v našem lidu; i mn jsou známy nkteré zvyky podobné.

Tím ovšem nkdy obraz nabyl by jiného svtla. Pi nkterých odstav-

cích autor byl nucen držeti se skoro výhradn látek cizích, protože naše

podávaly mu jen velmi málo (na p. »Jesliky a dramatické hry vá-

noní«, »Nový rok«).

V nkterých láncích vede si vdetji, v jiných populárnji. V-
detji mohl se držeti tam, kde u všech skoro národ jisté píbuzné

obyeje jsou zpracovány vdecky, kde vysvtlen již pvod pežitku, jeho

význam atd. Ale i tam, kde autor pedvádí výtžky tyto exaktnjší, po-

dává je formou populární. Vypravování, líení zvyku, zejména zpra-

vidla vstup, vše nese se tímto smrem. Spisovatel patrn zná dobe ny-

njší rozvinutou náladu nejširších kruh pro folkloristiku, nesoucí se

za bližším poznáním sebe sama, a snaze té chce svým spisem pispti.

/A v tom zajisté neminul se cíle. Umí vykládat jasn a srozumiteln, že

I
knížku jeho mže ísti i nejprostší lovk. Je k tomu zajisté teba ji-

stého umní a má to i pro látky toho druhu svou výhodu.

Tyto látky zvykoslovné prodlaly ve zpracování svém urité fase.

/Byly doby, kde každý pohyb o uritém svátku, každý pokrm vykládal

I
se duchapln za njaký pežitek z dávných dob pohanských ; odtud

I
k této vd vznikla nedvra. U nás v ohledu tom zvlášt neblaze pro-

slul Hanuš. Nyní hledí se výklad opírati spíše o psychologickou stránku

než o mythickou.

Spisovatel i ve svých vývodech poíná si v celku rozvážn. Ovšem
i jemu Šlo o to, aby ukázal v tchto pežitcích jistou kulturní fasi

z mlhavých dob pohanských, ale v této abstrakci vede si stízliv. Nechce

ustrojiti tenái obraz pohanského dávnovku píliš podrobný a pestrý,

nýbrž spokojuje se tím, že v nm konstatuje jisté mezníky, o kterých

ustáleno je již mínní všech odborník. Tak ukazují se mu v našich

i.pednich slavnostech zbytky tchto hlavn pohanských slavností: zimního

la letního slunovratu, pechod mezi zimou a jarem, na kteréžto fase hle-

'dli knží kesanští upevniti slavnosti kesanské, aby vyhladili tak

z lidu zvyky pohanské. Pece však myslím, že vykládati na p pražskou

slavnost »Slamník« a » Fidlovaku* výjevem pírodním (návratem jara) je

trochu odvážné Jak by slamník pišel k tomu tak ctihodnému stáí až

z dob pohanských? Bylo by to asi podobn lichotivé tvrzení o nás jako
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! známé jídání kolá od nás, když Germáni sbírali ješt po lese žaludy.

Teba tu spíše hledat podklad historický.

V nkterých kapitolách stýká se se spisem p. Vykoukalovým zají-

mavá kniha Mat. Václavka, nedávno teprv se objevivší : »Moravské Va-
lašsko«. Lidopisné obrazy píspvkem ke kulturním djinám eským. Díl I.

Václavek v oboru moravského lidopisu svými svdomitými pracemi

vedle Fr. Bartoše stal se poslední dobou nejznámjším. K osvde-
nému pracovníku v tomto ohledu, Fr. Bartošovi, hlásí se jako k svému
vzoru p. spisovatel i tímto posledním spisem. Jako onen uinil si úkolem
vylíiti život lidu moravského v rozsahu co možná nejširším, pihlí-

žeje ke stránce hmotné i duševní (hlavn ve spisech »Lid a národ«, »Mo-
ravský lid«), tak i M. Václavek obral si za úlohu »aspo ponkud vy-

stihnouti národní život Valachv, aspo ponkud nastíniti kulturní obraz

našeho Valašska, ímž jakýs takýs materiál bude poskytnut k velké

národopisné výstav v Praze r. 1895.«

Nám líbí se pi práci této pedevším to, že spisovatel obmezil se

na užší kruh své vlasti, na Valašsko, kde dlouho již psobí, že sezna-

moval se bedliv se svým pedmtem po dlouhou dobu, (sám udává ji

na J,6 letí a mohl jej tedy proniknouti. Chválíme dále i snahu, že chce

vylíiti Valašsko v podob co možná nejširší, že pro nho neexistuje lid

jen výhradn ve svých povrách, zvycích, písních a p., nýbrž že hledí

tenáe seznámiti alespo povšechn též s jinými podmínkami jeho ži-

vota, jak hmotného, tak i duševního, že vedle skvlých stránek neza-

'

mluje též stinné vlastnosti jeho povahy. V celkovém rozvržení vidíme

na první pohled jeho vzor, ale práv speciální studium podalo mu n-
které podrobnosti, podle kterých pak uspoádává svou soubornou práci

zcela samostatn. Naped vnuje svou pozornost ve zvláštních odstavcích

živnostenským pomrm; plaství; obilí, strav a píci; pokrmm a ná-

pojm ; tlesné i duševní povaze lidu valašského Pak následuje ást
zvykoslovná a pežitková, v níž líí se prbh význaných ástí roku

církevního; bájeslovné bytosti; písloví, poekadla a úsloví; popvky;
koalka a písn pijácké; zvyky a povry (ást ta je sieji provedená);

o léivých a arodjných zelinách; pranostiky
;
povry o pokladech.

ásti zvykoslovné a pežitkové pipadá lví podíl. Kdežto vylíení

pomr hmotných a povahy lidu valašského pipadá 13 stran, kroji a

vyšívání 27, vyžádala si ostatní ást zbývající 132 strany. ást nezvyko-

slovná vylíena pkn a názorn, ale pece v celku nevnována jí ta po-

zornost, které zasluhuje. Tak dkladného znatele svého kraje, jakým se

rozhodn jeví p. Václavek, bylo by nestálo již mnoho práce, kdyby byl

podrobnji vyložil nám pomry hospodáské a jiné stránky, doložené

co možná spolehlivými daty statistickými, kolik dlnictva je ve vynikajících

továrnách, jaká mzda jejich, jaké pomry atd. Jak mluvné jsou na p.
íslice uvedené na str. 118. v poznámce na doklad moru koaleního

!

! »Na Vsetín samém, jenž má 6057 obyv., jest 30 hospod, v okresu vsa-

ckém 83 (nejvíce na Hovzí 15, na Hrozenkov 14)! V okresu vsackém

je 32.604 obyv., z nichž je 3878 žid (roz. vtšinou krmá !)« atd.

Já se svého stanoviska odporuoval bych, aby takové podrobné

vylíení zvykosloví a pežitk podalo se o sob samostatn. I tato
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stránka má svj význam a zejména svou zajímavost. Spisovatel zajisté

chce podati obraz o celém život lidu valašského — hmotném i dušev-

ním. Jde tedy hlavn o to podati pokud možná prmr tohoto života.

Ale tená musí si odnášeti dojem, že tento prmr, tento obyejný
všední život lidu valašského pln ješt tkví v samých povrách, arování

a p., protože o ostatním život duševním nenachází tu zobrazení, le
jen tu i tam mimovolnou zmínku. Nevidí dále, zda podléhá tomuto na-

zírání na svt pevalná vtšina lidu valašského, i zda obmezen je jen

na uritá vymírající individua, jako je tomu na pr. ve vtšin kraj
eských. Ovšem srovnáváme-li na p. shodnou ást p. Václavkovu se spi-

sem p. Vykoukalovým, pesvdujeme se ihned, že povry a pežitky

v kraji kulturou mén zasaženém jsou daleko bohatší i živjší, ale pece
nepoznáváme z toho potebný prmr.

P. Václavek proniknut je upímnou oddaností pedmtu jím líe-

nému, zvlášt všem pozstatkm samostatné líultury lidové. Odtud stesk

asto se opakující, že mizejí staré pkné zvyky z lidu, že ubývá záliby

k jeho krásnému, svéráznému kroji. I my hlásíme se k tm »upímnýmí
vlastencm*, jež p. spisovatel obmýšlí vykiníkem, kteí nedoufají, že

by na dlouhou budoucnost mohl se udržeti tento samostatný kroj ná-

rodní a ve prospch svého národa si ho ani nepejí. Se starým samo-

statným krojem zstávají sice mnohé pkné zvyky, ale zárove tolik

nevzdlanosti a zpátenictví. A má-li náš národ udržeti svou existenci

národní mezi ostatními vzdlanými národy evropskými, chce-li vyšinouti

se na výši kultury souasné, musí se podrobiti neúprosnému pochodu
této kultury vše nivellisující, musí nkteré vynikající stránky své minulé

kultury ponechati jen historii. A tak podle našeho mínní stane se

i s krojem. Dnes vyhledáváme jej v nádherném pepychu pi slavnostech

národních, naši potomci budou jej velebiti již jen v museích. Ztratíme
v nm sice pknou charakteristiku své samobytnosti, ale bude to pouze

nezbytná obt všeobecnému rozvoji kulturnímu. V tom smyslu návrat

ke starému podle našeho mínní není možný.
Konen chceme ješt zvlášt vytknouti pknou methodu p. spiso-

vatelovu, že ke svým vlastním výkladm, jež podává eí spisovnou,

pidává mnoho jednotlivých píbh, jež sebral z lidu, dialektem. V nm
zachycuje nejen stránku hláskoslovnou a tvaroslovnou, nýbrž celého

ducha a kolorit této mluvy s jemnými zvláštnostmi jednotlivých obrat.
Pi praktické stránce knížky, jinak velmi pkn upravené a nezvykle

levné (snad proto, že p spis. byl nucen vydati ji vlastním nákladem),

byla by zajisté nám vzdálenjším tenám pišla velmi vhod píslušná
mapa Valašska. Podobn kroj i pi tak jasném popisu, jakým mže se

honosit p. Václavek, nepodává tenái tak jasnou pedstavu, jako illu-

strace
;
proto bylo by na prospch knížky, kdyby k podaným dvma foto-

grafiím byly se pidružily i jiné. je.
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* Nmecké listy pinesly zajímavý dopis frankfurského básníka Vi-

léma Jordána. Agnes S., cho komeixielního rady v Berlín, žádala zmí-

nného básníka, aby jí zapjil nkolik výtisk své veselohry »Die Liebes-

leugner«. »Nejbližší sobotu « psala Agnes S. »zamýšlíme u nás v aesthe-

tickém kroužku ísti po jednotlivých rolích Vaši veselohru. Mé sestence, paní

bankée Lastgolda, pjil Dr. ***, jenž ji cvií v literatue, svj recensní

exemplá, druhý pak opatila jsem si z Winkelhofovy pjovny. Ponvaji
však v leckterých scénách vystupuje více než dvé osob, rádi bychom
mli ješt i tetí a snad i tvrtý exemplá. Vy, jakožto autor, máte jich

zajisté dostatek po ruce. Proto prosím Vás pátelsky, abyste mi jich n-
kolik na nejbližší dni zapjil. Zvouc Vás zárove k svým sobotním ve-

írkm, dokavad zstanete v našem mst, jsem Vaše Agnes S.« Na tento

list odpovdl nmecký básník tak trefn, že nebude se škodou, i pokud
bží o naše eské pomry, odpov jeho seznati.

»ada veírk«, poíná list Jordánv, »poskytla mi píležitost, ob-

divovati jemný vkus a smysl pro harmonii, který mluví z každé Vaší

nové toilety, velectná paní komercielní radová. Tomu Vašemu vkusu po-

nechávám rozešení úlohy : zda-li snad, sedíc ve výborn voleném a bo-

hatém svém úboru u stíbrného samovaru a pijíc z pozlacených koflík,

dovedete erpati duševní stravu z nádob mén istých, aniž tím rann
bude Váš aesthetický jemnocit. Domnívám se totiž, že sotva byste trpla

na svém stole popraskané talíe anebo se zbytky jídla od veee kohos
jiného. Nevadí-li Vám ovšem ervené kížky a tisková znaménka v roze-

teném recensním exemplái, nebo jest-li že tytéž nžné ruce, které

týdn spotebují nejmén ti páry hlazených rukaviek po 1 dolaru, ne-

oškliví si dotýkati se knih z Winkelhofovy pjovny, obyejn na deskách

promaštných eznickým sádlem — je to Vaší vcí, a já jsem jen nucen
obdivovati, jak VáŠ jemný vkus podivuhodn umí se uiniti nepístup-

ným vší vnjší ošklivosti: nicmén proto však pece nesmím pi této pí-
ležitosti opominouti, ukázati Vám Vaši prosbu ve svtle, jakého jste se

sama sotva nadálá.

Vy a Vaše spolenost pejete si ísti moji veselohru. Tato veselohra,

paní komercielní radová, jest výtžkem mého kapitálu a mé práce.
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Abych ji napsal, poteboval jsem k tomu svého ddictví po otci i matce,

básnického talentu, slohové obratnosti, cviku v psaní verš a jisté sumy do-

vednosti vdomostí, jichž nelze nabýti ani zdarma ani bez mnohaleté ná-

mahy. Vládna tímto provozovacím kapitálem, musil jsem tydem za týdnem
sedti u psacího stolu, pak starati se o provozování svého kusu, zkoušky ídit,

úlohy s herci studovat. Kus se líbil a tím vzbudil v obecenstvu i touhu,

aby jej etlo. Vedle své divadelní ceny nabyl také ceny knižní. Poptávka
obecenstva, v niž spadá i Vaše, znamená mn pak s této stránky výšku

dchodu, jejž mám ze svého kapitálu, znamená i jedinou možnost, uvésti

na peníze mnou vyrobené zboží. Toho dchodu požívám nyní ovšem jen

na jistý as a toho zboží jistou zásobu prodal jsem panu Sauerlándrovi

ve Frankfurtu.

Myln jste se tedy vyjádila, žádajíc mne za zápjku kusu. Co
byste mi vrátila, bylo by jen skoepinou sndené ústice t. j. byl by to

potištný papír ztrativší zpsobilost, získati mému nakladateli z Vaší po-

kladny pldruhého zlatého. Tomuto zstala byste již tím, že byste uko-
jila svou touhu po etb, dlužná krámskou cenu, ne sice podle obchod-
ního zákona, ale jist podle vyššího zákona slušnoti, jenž by Vás ve Va-
šem spoleenském postavení stejn ml vázat.

Nkterým lidem nikdo nemá za zlé, jestliže zdarma za ohradou dí-

vají se na pouštní balonu anebo na cirkusovou produkci, ale jsou jiní,

pro které hodí se jen tetí neb druhé místo, a konen jiní, pro nž
ureno pouze prvé místo. Práv tak má se to s velikými tídami, jež

j'sou nuceny vypomáhati si vzájemn knihami anebo posílat do pjovny.
Ale pedstavte si svého manžela, pana komercielního radu, jak s tž-
kým, zlatým etzem na nejjemnjší pikové vest ve spolenosti roze-

drané pouliní mládeže dívá se s vtve njakého stromu na koské do-

stihy. A Vy a sta podobných Vám nezhrdáte zaujímati podobné stanovisko
naproti nejmén chránnému a ochranitelnému vlastnictví spisovatelovu —
patrn nevdomky a ponvadž ješt nikdy jste si nerozvážila, v em toto

vlastnictví záleží.

Vy a Váš pan manžel jste velými obdivovateli Anglicka a angli-

ckých mrav. Nuže bute také anglickými ve svém chování k literatue.

V .'\nglii nikdo nemá nároku na jméno gentlmana, kdo si nepoídil
knihovnu v pomru ku svému majetku.

Pres to všecko jsem nicmén ochoten, velectná paní komercielní

radová, zapjili Vám nkolik výtisk žádané veselohry, pak-li že mi
prokážete vzájemnou laskavost. Tvrdí se, že jste svému panu manželu pi-
nesla vnem objemný folio\ý svazek v marokinské kži, jehož obsah
velice prý je cenným, a pro tenáe nevaln zábavný, ježto skládá se

ze samých státních papír. Prosím, abyste mi jej pouze na nkolik hodin
zapjila. Po uplynutí této lhty pesn jej obdržíte: nechci totiž nic

jinéiio, než vystíhat si pro sebe úrokové kupony.

Váš Jordán.
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* S neobyejným potšením otiskujeme zprávu, již v tchto dne^h

denní listy uveejnily. Dlníci ve Slaném podali mstské rad žádost

za nepovolování sprostých taneních muzik, uvádjíce, že poádáním
takových zábav kazí se nejen dorost dlnictva obého pohlaví, ale že

také v tchto tak zvaných »tanírnách« olupuje se mladý, pracující

lid o poslední Špetku mravu. Podavatelé v žádosti své podotýkají, že

dnes, kdy je dosti spolk, ve kterých se zpsobm i tancm národním
vyuuje, neteba pro nepatrný poplatek udíleti povolení » dupárnám «,

v nichž vaní, pranice a jiné nepkné vci jsou stále na programu. Na
konec uvádjí žadatelé, že sprosté muziky nemly býti již dávno trpny,

ponvadž jsou k hanb msta i k hanb pokroilého a po uvdomní
opravdov toužícího dlnictva. {^Ceská Straž, 23. ervna.)

* Zlobou dne je anarchism a proto nebude od místa, upozorníme-li

naše tenáe na novjší literaturu, jíž by se o vci mohli pouiti. O an-

archismu samém vyšel práv francouzský spis od Fr. Dubois : Le péril

anarchisté; je peložený také nmecky od Triidjena. O otázce sociální

v obvyklém a širším smysle velmi pkný pehled podá každému spis

Herkneriív, také práv te vyšlý: Die Arbeiterfrage, Eine Einfiihrung.

K nmu pojí se starší a známý spis Schdffleho o kapitalismu a socia-

lismu, jenž vyšel v eském peklade vydáním »bibliotheky sociálních

nauk«. Spis Herknerv je novjší ve svém pojímání hlavních sociálních

úkol doby. Konen upozorujeme v této souvislosti na brožurku

Dieizgena: Die Zukunft der Socialdemokratie. Brožurka má tém kul-

turn-historický význam. Vyšla poprvé 1878; autor byl nkolikrát vznn
a žalován

;
jeho práce konen socialistickým zákonem (v Nmecku)

zakázána. Te spisek je volný a vychází práv se zajímavým doslovem

a úvodem. Obsah spisku zajímav je netoliko tím, jak sociální demokrat

pohlíží na budoucnost sociální demokracie, ale osvtluje práv i taktiku

vlád vi sociálnímu hnutí.

Konen butež uvedeny dva vhodné prameny pro studium otázek

sociálních. Handbuch des Socialismus (Carl Stegmann — C. Hugo) vy-

cházející po sešitech v Curychu v abecedním poádku poskytuje pouení
spolehlivé ; mén spolehlivá je, vyšlá v loni, bibliogralie : Bibliografie

des Socialismus tind Kommunismus (Josef Stammhammer), ale nemáme
zatím nic úplnjšího.

* Paul Bourget šastn dodiletantisoval se kesla v Paížské aka-

demii, po kterém Zola tak horoucn ale marn touží. Nás pi tom jen

zajímá ten proslavený starý cop akademický: Zola se domnle konser-

vativním strážcm francouzského juste milieu nelíbí, je jim píliš revo-

luní; za to milost nalezl filosof módní toiletty dámské. Není nad
dslednost
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as . 26. (30. ervna) píše proti t. zv. indiánské dtské literatue.

Nejen v Nmcích, i u nás zaplavuje se trh drobného tenástva spoustou

knížek o bojích bloch s ernými a rudými divochy, o skalpech a vá-

lených tancích indiánských atd. Cena knížek tch není žádná. O umní
bylo by stydno mluvit. Ale ani o slušném ítankovém slohu, správnosti

ei není potuchy. Knížky jsou nepimen drahé. Žádat za knížku

o 30—50 stránekách všelikého tlachu, ídkého tisku, bídného papíru

15— 20 kr., znamená dti na veejné cest olupovat. V dítti však

takovou literaturou umrtvuje se i smysl pro vážnou etbu pounou.
tením nkolika podobných knížek pozornost dtská stává se roztržitou^

podráždn tkavou. Vrozená beztoho dobrodružnost mysli dtské se

podpaluje, do mkké, poddajné mysli dítte ped asem vnáší se vdomí
o nejzloinnjších stránkách duše lidské, o snadnosti vraždy a války^

vraždní to naueného a spoádaného. Rozlezly-li se dnes knížky o Indi-

ánech po všech koutech a iní-li takka vtšinou etbu dtskou, je to-

jen smutný dkaz, jak málo se etba ta kontroluje, je to konen dkaz,
že vedle psaného hesla: »pro dti jen to nejlepší Je dobré !« — skuten
se provádí heslo jiné: »pro dti i to nejhorší je ješt dobré !«

Hlídka literární v . 7. (ervenec) pojednává o souasném knižném

trhu. Spolu s hospodáskými krisemi rzného druhu — agrárními i pe-

nžními — slyšeti te asto žaloby na stagnaci v knižném trhu. Ve
Francii, na p., kde pi dovozu cizích knih za pt milion frank vývoz

francouzských páí se na 17 milion, u všech paížských vydavatel kupí

se znenáhla spousta neprodaných výtisk, plnících bez užitku jejich sklady

a nelze s nimi nikam, než do papírových továren. V Nmecku zásoba

neprodaných výtisk dl nmecké literatury je snad ješt vtší. Tam
totiž netoliko vtší rosta, jako Lipsko, Berlín, Stuttgart, Drážany,

Vratislav, ale i malá, jako Brunšvík, Jena a j. mají své vydavatelské a

knižné firmy. A vskutku netenost ke koupi knih stala se tam národním

poekadlem. Knihy hledají se toliko za dary a pro vážné práce, ale

domácí knihovny u národa »myslitelv a básník« jeví nedostatky neb-
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siln pustnou. V Nmecku však kupc knih pece je víc než v Itálii,

U Nmc aspo knihovny, jakých není ješt v Itálii, odeberou na 200
výtisk každého nového románu. V Itálii knižné pomry stojí ješt h.
Známý italský spisovatel Luigi Capuana mluví pímo o literární krisi

ve své otin. Zajímavý je stav knižných záležitostí v Anglii. Také Anglie

zaplavena jest knihami, ale tam pro n jsou i tenái-spotebovatelé.

Ve Velké Britanii vychází ron na 8—9000 svazk t. j. denn po 25
ili za hodinu svazek. Nkteré z knih, majících úspch, prodávají se až

ve 300.000 výtiscích. K tomu teba piísti ješt 1,300.000 kg. knih,

dovezených z ciziny, v cen 3 milion zlatých. Tato ohromná spousta

knih tuzemských a cizinských rozváží se tisíci drahami na vše strany.

ítárny a cestovné knihovny v Anglii jsou nejlepšími klienty knih-

kupeckých vydavatel. Že jinde trh knižný vázne, piítá se rzným
píinám. Po mínní mnohých ve všem vinno je peplnní knižného trhu.

Trh neví kudy kam s ohromnou spoustou dodávaného knižného materiálu.

Fabrikace knih stala se skutenou chorobou. Vbec spisovatelské dile-

tantstvo vždy víc razí si cestu ve všech oborech : úedníci, herci, dstoj-

níci, studenti, ženy i mladé dívky vyplují své prázdné chvíle spisováním.

Také vina piítá se úpadku literární kritiky. Kritika prý stala se vrtošivou

a nespravedlivou. Jeví se bezmrn písnou, jen kárajíc a vytýkajíc ne-

dostatky, neuznávajíc pedností autorv. Jinde zase je nevšímavá, netená.

Následkem neustálé hany kritiky i obecenstvo zvyká hledti k novým
knihám s nedvrou, jak stává se s oklamanými kupci.

V kritické ásti posouzeny historické obrázky od Z. Wintera Ze

staré Prahy. Až do podrobností vrn vypisován tu ve 14 obrázcích

život ze století 16. a 17. Všude lze postehnouti svdomitého badatele

Historický román Josefa Svatka Poslední Budovec nesnese písnjšího

mítka, je to pravý román novináský. O znlkách erné perly od

A. E. Mužíka se praví, že znamenají do jisté míry obrat v autorov
tvorb. Celkový dojem sbírky je píznivý a mnohoslibný. B. Kaminský
ve své nové knize lyrických verš V samotách v hlavních myšlénkách

se opakuje. Z peklad, vydaných ve Sborníku svtové poesie, posuzován

tu M, Lenaua Výbor básní, peložených Ant Klášterským. Tento peklad
posouzen byl i v Naší Dob v ís. 8. Pan Klášterský nás žádal,

abychom vedle svého hlasu popáli místa i hlasu cizímu i zaslal nám
za tou píinou píznivý posudek »Prager Tagblattu*. Také » Hlídka

literární vyslovuje se o peklade vele. Praví, že se zdail a že ovívá

nás v nm pvab, dech melancholické Musy Lenauovy.

Nové Zprávy jednají v . 11. (15. ervna) o nutnosti technologicko-

prmyslového musea v Praze. Takové museum má sloužiti hlavn malo-

prmyslníku, seznamovati jej nejen se vzory surovin v nejvýhodnjší

úprav, ale i pouovati o jich vlastnostech, o nových nástrojích a strojích

a tyto i zkoušeti a státi se rádcem v prostedcích výroby. V tomto

smru vtlkozávody velkýn;ii kapitály vládnoucí si ovšem samy, co pro n
nejvýhodnjšího, vyhledá ,'ají a vyzkouší, ale maloprmyslník to sám na

svj vrub tžko uiniti mže, nema prostedkv a asu pátrati a zkoušeti.

Museum mlo by sluovati: poptavárnu, která by vydávala zprávy, zku-
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šební stanice a stálou výstavu pedmt, v obor innosti musea spa-

dajících. Také v jiném ohledu vysvítá prospšnost musea. Uváží-li se,

jak mnoho tovar, jmenovit v oboru nástroj a stroj, dosud do ech
se dováží, teba se tu již ve stejné jakosti vyrábly, jest záhodno, by

se na tuto domácí výrobu stále a stále poukazovalo a k jejímu zdoko-

nalení pracovalo. To pak také mohlo by býti úkolem technoiogicko-

prmyslového musea.

Rozhledy . 9. J. Vorel v lánku Pokroky katolicismu ukazuje, jak

v poslední dob bojuje se za katolicism soustavn na celé áe. Strana

klerikální jde ze závažných pohnutek na bojišt, její akce jest již pe-
dem plánovité promyšlena a cíl stanoven. Jen lidé krátkozrací mohou
rzné politické a sociální nahodilosti bráti za motiv klerikální propa-

gandy. Vskutku jest to však veliké mezinárodní hnutí s jednotným a

obezelým ízením. Mohutnní katolicismu tvoí jádro náboženské si-

tuace na obou polokoulích. Sílení katolicismu datuje se od dob velké

revoluce francouzské. Excessy hrzovlády se nkterým hlavám znelíbily,

reakce ke katolicismu jevila se jim potebná a žádoucí k utišení

píliš rozboueného souasna. Napoleon stavl této reakci pohodlnou

cestu. Není to snad politické prospcháství nebo pouhá kurtoasie, co

víže Frantii k ímu. Tradice ultramontanismu, oficieln pipuštného
Napoleonem, se tu vdom udržuje a pedává jako vzácný odkaz s ge-

nerace na generaci. Francouz.ská literatura vypracovala pozvolna názor

svta a lidstva ryze ultramontanní. Cháteaubriand a Fontanes jsou žáky

esthetické Školy katolického kultu. Dal í pokolení umlc od vnšnosti

pešlo k uznávání vnitní jakosti katolicisniu. Sluší tu jmenovati H. de

Balzaca, který umlecky demonstruje katolicism jako nejmocnjší element

sociálního ádu. Nejnovji pak Bourget v Cosmopolis sklání hlavu ped stol-

icem vatikánským. Sblížení republiky s církví a naopak jest již na plném
pochodu. Arcibiskup paížský Richard slouží mši za usmíení hích re-

^oluce, ministr vyuování klidí chválu Vatikánu. Jen o málo menší jsou

úspchy katolicismu v Anglii, kde v massách dlnického lidu psobil
zvnlý kardinál Manning. Jeho dstojné, ethické pojímání sociální

otázky inilo jej nesmírn sympathickým. Pravým triumfem však bylo

pestoupení jednoho z nejpednjších Anglikán, J. H. Newmana ke

katolické církvi. Nejkiklavjší úspch sklidil katolicism v Nmecku. Tam
ipo kulturním boji Bismarckov íšský snm najednou nyní odhlasuje

návrat jesuit. Rakousko jest pravým zlatodolem ultramontanismu. Kato-

licko-španlské tradice dvorské a hluboká vivost lidu zajišují mu plný

úspch. Vliv klerikalismu jest v každé píin podporován. Pejdeme-li na
druhou polokouh, vidíme, že i tu Síí se siln katolicism. Jižní Amerika
neobyejným pílivem Španl a Vlach se romanisuje a by hlavní

kontingent vyznava patil evangelisaci, ta pece piinním katolicismu

.ztrácí na vlivu a rozsahu. V Chicagu jest již 98 katolických far s.lU fi-

liálkami. V celkovém pehledu ukazuje katolicism snahu státi se mocí

Eniversální. V civilisovaném svt obratnou propagandou, v necivilisova-

ém misionástvím. Všude pracuje se o to, aby podízení církve pod moc
:átní stalo se illusorní.
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v parlamentární rei dra. K. Kramáe j? souasném Rusku, otištné

v témže ísle, oceuje se význam dnešní politiky ruské. Rusko poznalo, že

musí ven do svta, ví však, že cesta tam jde jen nekonenými rovinami

Ruska, kde díve jest pracovati kulturn, hospodásky a sociáln. To
jest duch nynjšího regimu v Petrohrad. Prmysl ruský velmi znan
se vyvíjí od té doby, kdy Rusko nastoupilo politiku ochranných cel a

sebepoznání. Co se tkne jednotlivých obor prmyslu, kyne pedevším
(výrob bavlny v Rusku skvlá budoucnost, jelikož Rusko vypstilo v Asii

zcela nový druh bavlny výtené jakosti. Také ruské výrobky ze lnu

jsou znamenité. Výroba kauuku u veliké míe jest v rukou americko-

ruské spolenosti, mající skoro monopol; tato spolenost vyrábí na

p. za 10 mil. rubl kaloší, nemluv o jiném zboží. Prmysl de-
vaský jest v Rusku pedevším domácím prmyslem a práv tu jeví se

dovednost ruského mužíka, jenž pouhou sekerou hotoví velmi pkné
výrobky. Ruské kovodClnictví, zejména jemné zpracování kovu a um-
lého bronze jest svtoznámo. Nádobí z mdi a samovar jsou ist ruskou

výrobou; skoro výhradn jsou oborem domácího prmyslu, nebo v to-

várnách zhotovují se jen ásti samovar; prmysl tento jest dosti rozvt-

vený a vyrábí se ron v gubernii tulské samovar za 7 mil. rubl ron.
V skláství Jest Rusko proslaveno. Také hrníství vzkvétá a výroba majo-

liku a porcelánu. Produkce nafty pesahuje všecky obvyklé meze. R. 1870
bylo v Baku vytženo 1*74 mil. pud, r. 1891 již 291 mil. pud. V pr-
myslu cukerním hrozí být Rusko pro budoucnost velmi nebezpeným
soupeem eským výrobkm na cizích trzích. Pivovarnictví není ješt

dosti vyvinuto. Zemdlství jest sice v mnohých krajinách na dosti vy-

sokém stupni, ale v širých a rozlehlých krajích jest ješt tak bídn pri-

mitivní, že nemže býti jinak nazváno, nežli extensivním plenním. Co
se týe komunikací, iní Rusko pokroky. Staví piln velké dráhy až na

I Ural i do Sibie. Paroplavba po ekách je živá. Za to však místní ko-

munikace: silnice, cesty, mosty, jsou nedostatené a zanedbané. V ohledu

duševního vzdlání jest obecno-Školská vý,chova v Rusku píliš bídná.

Odtud se dá vysvtliti, že nepatrná menšina obyvatelstva je na výši vzd-
lanosti vku devatenáctého a vtšina, nepomrn ohromné zástupy jsou

daleko pozadu. Spolenost ruská mnohem úsilnji zabývá se velikými

kulturními problémy a sociálními otázkami než spolenost naše. Na p.
pokud jde o vzdlání žen, má Rusko již dávno nkolik klasických

gymnasií ženských, má již vyšší universitní kurs pro ženy a práv zai-

zuje lékaskou fakultu výhradn pro ženy. Rusko má velikou literaturu

revuovou, jíž jen anglická mže se po bok postaviti. Ruští spisovatelé

to konen jsou, kteí vtiskli ráz novjší evropské literatue. Ale vedle

tchto Puškin, Gogol, Dostojevských, Tolstoj, Turgenv je tu skoro

90"/j, analfabet, takže si nelze pomysHti vtšího protikladu. Avšak jest

to již historickým osudem Ruska, že jest zemí odpor a protiv jako

málokterá jiná zem.



Inteligence a dlnictvo.

(Rozšíení a demokratisace vysokého uení.)

„Vdní je moc."

Souhrn všech tch úkol, jež zovou se » otázkou sociální «, obsahuje

také nerovnost vzdlání a spojenou s ní nerovnost postavení

sociálního a hospodáského. Nebudeme tu vyšetovati, zdali a do

které míry nerovnost sociální a hospodáská zavinuje patrnou ne-

rovnost vzdlání anebo zdali tato je píinou prvé, — staí kon-

statovat, že nerovnost obojí jest a že jsou úzce spojeny a speženy.

Avšak nepodléhá sporu, že dnes tída inteligent tvoí zárove a

tou svou inteligencí tídu privilegovanou, pímo šlechtu, — vdní,
jak Bao právem ekl, je prostedkem moci, moci netoliko nad

pírodou ale i nad lovkem. Proto ešení sociální otázky neznamená

jen spravedlnji rozdliti statky a moc politickou a sociální, ale"

znamená zárove spravedlnji rozdliti vdní. Dliti se o statky,

vždy je úkolem pedevším srdce a mravnosti a platí to* o statcích

duchových nemén nežli o statcích hmotných.

Je pirozeno, že prvé soustavné pokusy o spravedlivjší roz-

dlení vdomostí a tudíž o rozšíení vdomostí, nabývaných posud

na školách vyšších a vysokých, uinny byly v Anglii a to již

I

v dob, kdy se u nás íkalo, že sociální otázka pestává u Podmoklí;

dnes tomuto slovu neví již nikdo, akoli nelze tvrdit, že bychom
si dosahu sociální otázky již byli pln vdomi. Vdomí toto buditi

a tužiti jest jedním z úkol >Naší Doby« a proto tu tenám
svým pedkládáme zajímavou partii z djin sociálního uvdomování
Anglie. Vylííme podle nových a spolehlivých pramen — (nárok
na originálnost neiníme) — jak v AngUi vznikala vzájemnost mezi

inteligencí a massou lidu, hlavni dlného, a do které míry zpsobem
xaSe doba i, 11. 51
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tímto tídy sob cizí a nepátelské se usmiují. Z djin tohoto

hnutí seznáme, jaké úkoly ekají i nás inteligenty eské, seznáme,

jak láska k lidu a vlasti miaže a má býti úinná a praktická.

V Anglii národní hospodáství stalo se morálkou a vlastri

evangeliem tid bohatších; názor ten vyplýval z celého myšlení

moderní doby, akoli vždy byli horliví a oddaní hlasatelé názoru

lepšího a ideálnjšího. jenž strun se dá charakterisovati slovy, že

duch panovati má nad hmotou. I v Anglii byli filosofové a vdcové,

kteí úspšn elili manšesterství a onomu svtobéžnému uiilitaria-

nismu, jenž prospch a nota bene vlastní prospch kladl za cíl všeho

životního bažení. Mezi vynikajícími zastanci filosofie ideálnjší má
jiné zjednali si hlasu Tomáš Carlyle a jeho stoupenci.

Vedlo by nás daleko, kdybychom tu oceovati mli literární

psobení Carlyla; jest u nás aspo dle jména známý, kdežto ne-

známí jsou úpln mužové v šlépjích jeho kráející, a proto tmito

poínáme, dobe vdouce, že koeny jejich psobnosti hledati

v letech minulejších.

Carlyle bojoval proti národním hospodám v letech šedesátých

;

po nm v letech 70tých hlavním pedstavitelem hnutí, ukazujícího,

že zákonem poptávky a nabídky nejsou vyerpány povinnosti tid

vzdlaných a majetných vi nižším, je John Ruskin, universitní

:*profesor v Oxforde. Tento geniální myslitel, proslulý hlavn jako

, aesthetik a djepisec umní i jako lidumil — rozdal velikou ást

svého znaného jmní úelm dobroinným — vnoval se v letech

70tých, v pokroilém již vku, studiu otázek národohospodáských.

Vycházeje od názor Carlylových, hlásá, že spolenost lidská

nespoívá jediné na individuálných pudech egoistických, nýbrž vedle

toho i na altruistických, spoleenských podmínkách, které on zove

»zákonem lásky «. Neprávem se pokládá za jediný pedmt národ-

ního hospodáství výroba a rozdlení statkv, obojí je toliko pro-

stedkem dalšího spoleného úelu, totiž využití, spoteby tchto

statk. »Pedmtem národního hospodáství je pravý zpsob spo-

teby, t. j. otázka, jak se má každé vci správn využiti. « Avšak

spoteba statk napomáhá udržení lidského života po stránce fysické,

rozumové a aesthetické a proto všeliká výroba » nevedoucí k životu «,

je nehospodáská. Hlavní otázkou pro národ není, kolik pracuje,
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nýbrž kolik života je možno. V tom práv jeví se pokrok spo-

llenosti lidské proti dobám minulým, že nyní vnuje se mnoho

práce na zkoumání vcí všeobecn užitených a k zachování života

;nutných (vzduchu, svtla, istoty), kdežto díve pozornost se obra-

ícela k zjevm sice nápadným, neobyejným, které však pro život

klležitosti nemají.

Z tohoto základního názoru Ruskinova plyne definice bohatství

jakožto držení cenného, t. j. vci živiítu sloužící, tím, jenž jí dovede

náležit využiti, píi emž pojem výroby ustupuje ped pojmy

rozdlení a spoteby do pozadí. Nedbajíce tchto dvou posledních

pojm, národní hospodái pokládali výrobu samu za vc dobrou,

o niž dlužno usilovati, kdežto ona ve skutenosti mže mnohem
více životu škoditi a spíše úsilnost niiti nežli vyrobený statek za-

chovati a udržeti.

Ruskin obrací se dále proti soutži, protože taktéž »více život

ruší, nežli udržuje a rozvíjí«. V djinách není podobného zmatení

hdského rozumu jako víra, že základem lidské spolenosti mže
býti zásada: » Kupuj co nejlacinji a prodávej co nejdráže.« Není

pece naprosto dvodu, jenž by mne opravoval, abych chudákovi,

který musí prodávati, mén platil, aneb od toho, který musí kupo-

vati, více žádal, proto, že je chudý. Ovšem, míní Ruskin, »olupování

chudého, protože je chudý«, jak iní kapitalisté, je výnosnjší a mén
nebezpené, než »olupování bohatého, protože je bohatý«, jak iní

skutení lupii.

Proti stanovení výše mzdy poptávkou a nabídkou namítá:

» Nezadáváme místo ministerského pedsedy veejnou dražbou, ani

diecese po smrti biskupov duchovnímu, který by ji za nejnižší na-

bídku pevzal. Jsme-li nemocni, nehledáme lékae, který by žádal

mén než guineu.« Nejvyšší práce, tvrdí Ruskin, koná se vždy a

všude za pevnou sazbu a mlo by tak býti se všelikou prací, aby

se na podobnou výši povznesla. Dobrý i špatný, slabý i silný dlník

budiž placen stejn, jak to uinil hospodá v evangeliu, který všem

svým dlníkm na vinici i » tomuto pohlednímu « (unto this last —
odtud i název spisu Ruskinova) dal stejnou mzdu. Následek toho

by byl, že by lidé dovedli rozeznati dobrou práci od špatné a že

by dobí dlníci práci nalezli, kdežto špatní by zstali nezamstnáni,

emuž sluší dáti pednost ped dnešní soustavou, která k tomu vede,

že místo dobré špatná práce se koná, a že se poteby lidí ukojují

jen nepravými, zdánlivými statky místo skutených. Tmito názory

Ruskin stýká se s požadavky obou hlavních smr anglického dl-
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nictva. Spoleenstva požadují, aby všeliká práce byla placena podle

pevných sazeb, ujednaných mezi dlníky a zamstnavateli, a ruí

také za ádnou práci. Dlníci mimo Trade-Unions usilují, a již jde

o rozdlení, a o výrobu, o skutenou cenu, nikoliv o zdánlivou,

která se vyplácí jen prostedkovateli.

Co se týe postavení kapitálu ve spolenosti, Ruskin potírá

jindividualistickou theorii: i kapitalista je povolán pracovati pro spo-

Uenost a ne jen výhradn pro sebe a osobní svj prospch. Kapita-

lista je orgánem spoleenského organismu; jeho funkce odpovídá

výživné funkci v organismu jednotlivcov. »Není úlohou kupcovou

výhradn míti zisk, jako není uitelovou bráti služné. Plat je nutným

pídavkem, ale nikoliv obsahem jeho života, je-li jinak pravým

uitelem, jako honorá není životním úkolem pravého lékae. <•

Koní pak Ruskin svj spis Unto this last*) kterým nejvíce

psobil a jehož hlavní myšlénky tuto podáváme, tmito rovnž

pozoruhodnými jako krásnými slovy

:

»Chci jasné postaviti ten veliký fakt, že bez života není bo-

hatství, poítajíc k životu všelikou sílu lásky, radosti a podivu. Nej-

bohatší je ona zem, která vyživuje nejvtší poet šlechetných a

,
šastných lidí; nejbohatší je muž, kterýž vyplniv všecky funkce svého

; života do posledního písmene, má nejrozsáhlejší pomocný vliv na

(život jiných jak svou osobností, tak svým majetkem. Hospodárnost

I
budiž zákonem v domácnosti: neplýtvej niím a nebu nepející,

,; bu prostý a laskavý. Nestarej se o to, jak bys xva.á€í2X mnoho pen^s,

u nýbrž abys udlal mnoho, z peiiiíz\ bu vždy pamtliv toho velikého,

nezbytného íaktu, že nemžeš míti, co má jiný, a že každý atom

všelikého dobra, které spotebuješ, znamená kvantitu lidského života,

vynaloženého bu na zabránní a zniení života aneb na získání

více život. Uvaž, zdali by pepych byl žádoucí — i pipustí-li se

jeho neškodnost — kdybychom jasn na své oi vidli strasti, které

jej doprovázejí. V budoucnosti je zajisté možný pepych, zvolený

a neškodný pro všecky a pomocí všech. Ale dnes mže se z pe-

pychu radovati jen nevdoucí; i nejukrutnjší lovk nemohl by pi

svých hodech hýiti, nemaje roušky na oích. Strhni závoj, pat do

svtla! — eho nám dnes zvlášt je potebí, je pání života, k ra-

dostné práci bohatého : je potebí milých a pvabných výjev v za-

*) Unto this last. Four essays on the first principles of political economy.

7. vyd. 1891. Jiné spisy jeho sem hledící jsou: Miinera pulveris, Time and Tide,

Crown of wild oliv, Fors Clavigera.
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; bradách a na polích, radostných a útšných zjev v píbytcích hd-

'; ských, zpvu ptaího a bzukotu hmyz, hlubokých slov mužv a

I

líbezných hlásk dtských. Je nám potebí píklad lidí, kteí ukazují,

lže maxima radostí možno dosíci pevnou, dobe uváženou vcností,

i
je potebí lidí skromných a pracovitých, kteí u sebe se rozhodnou,

I

býti šastni ve svt a hledati nikoli vtšího bohatství, nýbrž vtších

jradostí, kteí za nejvtší vládu pokládají sebevládu a vzájemn se

letí, klidn usilujíce o mír.

«

II.

Ke jménu muže tak slavného, jakým je John Ruskin, pojí se

bezprostedn jméno jeho žáka, skromného, záhy zemelého pracov-

i nika, jehož innost je typem všeho toho, co dnes inteligence anglická

\iní pro tídu dlnickou. Mužem tím je Arnold Toynbee.*^ Nezištným

psobením mezi dlnictvem a .skromnou, milou svou osobností

získal si pátelství a velký vliv v kruzích nejširších a proto zmíníme

se i o jeho osobnosti.

Toynbee (nar. 1852) byl synem ušního lékae a znamenitého

pírodozpytce Josefa Toynbeeho. Již otce jeho charakterisuje pátelské

smýšlení s tídami dlnickými; zavedl pro n veerní pednášky

z pírodozpytu, a synáek jeho pomáhal mu pi nich, pi pokusech

fysikálních. Otec zemel mu ped 14tým rokem. Jsa zdraví nepev-

ného, již záhy navykal odíkání. Jako 191etý jinoch píše píteli, že

nechce stráviti život bažením po statcích pozemských, které jist

v sob chovají zlo; jeho ideálem je život tichý, vnovaný vd, ne

ze ctižádosti, nýbrž z lásky ku poznání pravdy. Avšak sociální

problémy asové záhy udeily na jeho vnímavou, jemnou duši, že

nebylo mu popáno žíti klidný život vdce. A tak penesl své ne-

zištné smýšlení z vdy na postavení tid dlnických, na nž psobil

mocným píkladem.

Roku 1873 vstoupil na universitu oxfordskou a do následujících

10 let, které tam do konce svého života (1883) strávil, spadá doba

jeho vzdlání a psobení. Pobyv krátce na Pembroke College, stal

se studentem (fellow) a uitelem (tutor) koleje Balliolské, kdež byli

mu sveni mladí muži, pipravující se k civilní služb v Indii. Tento

život uprosted mladých muž velice pispl k rozvoji jeho již od

pírody sympatické povahy. Úspch a obliba Toynbeeho v Oxíordu

*) ti: Tajnbí.
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spoívaly hlavn v tom, že jich nevyhledával. Ve všem jednal vcn,
nieho neopomíjel z osobní nechuti, ani nemluvil a neinil nieho

pro uznání. V této jeho povaze tkvl také úspch jeho eí v kruzích

dlnických, jež v posledních 10 letech svého života ile navštvoval

;

jeho posluchai cítili, že mu nejde o tídní neb osobní zájem, nýbrž

že jen soucitem je veden, poznali v nm pravého pítele lidu vedle

toUka zdánlivých. Dojem jeho eí býval jist tím vtší, že mnozí

z poslucha postehli, že jeho nadaný život pro slabé zdraví se ve

prospch jiných ješt zkracuje. K této jeho osobnosti dlužno pi-

hlížeti, chceme-li pochopiti vliv, jaký Toynbee ml na kruh svých

pátel, kteí po jeho smrti myšlenky jeho dále hlásali a provádli.

Rozumový podklad vývoje Toynbeeho je charakterisován po-

zadím, na nmž budoval Carlyle a zejména Ruskin: smr anti-

individualistický. Po stránce pak náboženské a filosofické veliký vliv

na Toynbeeho ml oxíordský profesor T. H. Greeyi,*) filosof smru
Kantova.

Carlyle a jiní kesanští socialisté ped ním (Maurice, Kingsley,

Pusey a j.) tkví názory svými v pd kesanského dogm.atismu;

avšak Toynbee, syn pírodozpytcv, stojí již úpln a naprosto na

pd myšlení moderního. Toynbee smýšlí antiutilitaristicky, a toto

smýšlení nutn se musí njak odnášeti k form víry. Ta je dána

Greenem, jehož stanovisko je strun toto

:

Víra, jež patí více v obor vle a cit nežli rozumu, nemže
záviseti na událostech minulých, jejichž uznání, a dobe a špatn

zdvodnné, závisí na pochodu ist rozumovém, jehož konený vý-

sledek mže se mniti s prostedky poznání. Mnozí toho nedbají

a pecházejí do tábora utilitaristického, zamujíce víru za vnjší

její formu, která je pedmtem moderní kritiky. Green myslí, že

dnes nespoívá nebezpeí tak v tom, že nkteí vášniv útoí proti

staré víe, nýbrž spíše ve lhostejnosti celých mass ku všeliké víe

vbec a v pustém individualismu, který se stává základem spole-

enským. I brojí proti utilitarismu ideálnými názory Kantovskými>

vraceje se však ásten ke starému, od Kanta odstrannému spe-

kulativnému stanovisku; pipouští, že žijeme nyní v » period pe-
chodní «, a že konené rozluštní posud není nalezeno.

'') Znám je zejména jako kritický vydavatel (spolu s Grošem) filosofických

spis Davida Huma (4 svazky 1874), kdež v obsáhlé pedmluv vyvrací se

stanoviska Kantova uení Humovo i Lockovo a míí nepímo na J. St. Milla;

pozdji (v Contemporary Review 1877 a 78) vystoupil pímo proti H. Spencerovi

a G. H. Lewesovi. Zemel 1882.
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Podobn i Toynbee má za nejvážnjší problém asový, na jehož

rozluštní konec konc všechny problémy závisí, »nalézti formu

kesanství, která by byla v souhlase s pokrokem, svobodou a v-

dním«. Kritika kesanství nepovalí, nýbrž naopak ono se ukáže

tím istším. Jako každé veliké hnutí rozumové na konec mravní

povahu lovka zušlechtilo tím, že oistilo jeho víru, tak také veHký

pojem zákona pírodního zstaví víru v Boha a nesmrtelnost istší

a vznešenjší a posílí tím zárove ducha sebezapíravosti. Náboženství

je Toynbeemu vcí ne rozumu, nýbrž vle; je síla, jež jediná pod-

ncuje lovka k jednání nesobeckému, sociálnímu. Z toho dvodu

elí Comtovu náboženství humanity: ^Lidstvo jako abstrakce uinná
rozumem nemže býti pedmtem náboženství; nebo náboženství

v každé form vyžaduje neho, co je živé, nikoli uinné — ono

je vidním neho živoucího, ne pouhé abstrakce.* Náboženstvím je

mu kesanství a tu zase výhradn » následování Krista*, nikoli lánky

víry. Toto smýšlení vede jej k ovládání sebe sama, doprovází jej

celým krátkým životem pi studiích, ve stedu žákv a pátel, ve

shromáždních dlník severoanglických a v píbytcích londýnské

bídy — toto smýšlení zpsobuje jeho úžasný vliv. Z tohoto nábo-

ženského stanoviska vyplývá pro nho životní úkol : pivésti university

a jiné kruhy, jakožto nosie vzdlání a pokroku, v pímý styk

s kruhy dlnickými a ve vzájemné psobení.

V našem vku myslí mnozí, že postaí dáti" dlníku jísti a píti.

Toho je ovšem potebí, praví Toynbee, nemá-li dlník nedostatkem

a starostí o vnjší vci násiln býti udržován v materialismu, avšak

je proniknut ideou, že ne samým chlebem živ je lovk. Pravil

v jedné ei v Bradíordu ped shromáždním, hlavn dlnickém:

»Vysoké mzdy nejsou úelem o sob. Nikdo jich nežádá proto,

aby dlníci se mohli oddati požitkm smyslovým. Žádáme vyšší

mzdy proto, aby zlepšení hmotného postavení a menší úzkostlivost

a nejistota o budoucnost poskytly dlníku možnost, žíti život istší

a dstojnjší.* Hmotné povznesení dlníka je tedy Toynbeemu toliko

prostedkem k úelm vyšším. Za vzrstajícího politického a spo-

leenského demokratisování je nutno vyrvati massy materialismu,

ježto by se demokratisování to stalo osudným, kdyby se nepodailo

klesající ustanovení zákona a mravu, která až posud lidi. udržovala

v mezích, nahraditi sebeomezováním mravním.

V politice a národním hospodáství Toynbee nezavrhuje indi-

vidualismu naprosto, jako mnozí kesanští socialisté, nýbrž spatuje

v nm mocnou páku pokroku. » Hnutí djinné postupuje od //V-
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rozených skupin k individualismu a od tohoto ke skupinám viravním.

Byly-li associace v minulosti nejvíce jen nahodilé, vyplynou v bu-

doucnosti z pohnutek vdomých, mravních. Poslední, nejdokonalejší

fase vývoje spoleenského je po vnjší stránce pedobrazena fasí

pedešlou, ale vnitní život formy je zmnn. Urznní funkcí na-

stává jen proto, aby se vnitní jednota utužila. Zena se osvobozuje

od muže jen proto, aby se oba zase spojili k vyššímu spoleenství

života a snažení. Dlník se osvobozuje od zamstnavatele, aby se

zase spojiU k vyššímu spoleenství života a innosti, jaké se poíná
objevovati ve smírném dohodování obou stran. « » Individuum vbec
osvobozuje se od vlády spolenosti jen proto, aby se zase vnovalo

vdom vnitrnjší jednot se spoleností.

«

V systému konkurrenním, jenž vládne ve svt národohospo-

dáském, Toynbee nespatuje výlun jen zlo jako nkteí socialisté,

nýbrž pokládá jej za prostedek pokroku, který musí býti využit-

kován a postaven pod kontrolu náboženství a mravnosti. Nebo
omezovaly-li díve zákon a mrav sílu pud sobeckých, ve spolenosti

vždy tak mocných, musí na místo nich, jelikož závory tyto pozbý-

vají své úinnosti, mravnost a svobodné rozhodování zíditi závory

jiné, úinnjší. Toynbee uznává jen relativnou oprávnnost Ricar-

dových zákon konkurrenních a pipomíná, k jakým pohromám vedl

by systém tento v zemích východních, kde soutž sotva asi panuje,

ježto národové tamjší ješt úpln jsou ovládáni zvykem a podáním.

Toto kritické stanovisko Toynbeeho vi klassickému, man-

chestrovskému národnímu hospodáství je historické a reformní.

K tomuto stanovisku dospl zajisté vlivem spis Cliffa LeslicJio

a Thorolda Rogerse a zdá se i L Brentanových. Toynbee s po-

vdkem uznává výsledek novjší historie jako osvobození individua.

^Samostatnost je nutnou podmínkou nové a vyšší formy spoleen-

ského ujednocení, které spoívá na svobodném spojení lidí. « Osamo-

statnní však dlnictva je možno jen associací a proto myslí Toynbee,

že dlnické spolky, v nejnovjší dob tak etn se organisující, jsou

nejvážnjším prostedkem k povznesení tídy dlnické, ježto jediné

mohou úspšn eliti kapitálu a tvoiti rovnomocnou stranu.

Avšak toto organisování má nejen hospodáský, nýbrž i poli-

tický význam. Jakmile dlnictvo hospodásky sesílí a sesamostatní,

bude vykonávati práva mu píslušející — t. j. stane se stranou

i politicky mocnou. I musí pak stát zasahovati ve prospch sociáln

slabších, avšak podle Toynbeeho jen tam, kde by napomáhal samo-

innosti jednothvcov, kde svépomoc je ješt nedostaten vyvinuta;
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tak zejména v oboru vyuování, v otázce byt dlnických, v pro-

vádní zdravotních opatení a j. S tohoto hlediska velebí rozšíení

volebního práva: ím je všeobecnjší, tím vtší zájem má stát na

povznesení nižších tid. Toto povznesení však je v zájmu všech,

ježto nikdo nemže se cítiti bezpeným, pokud všem obanm není

dána aspo možnost, aby slušn a spoádan byli živi.

Avšak pi tomto povznášení širokých vrstev na stanovisko al-

truistické mravnosti a ideálního názoru svtového ješt dležitjším

initelem nežli státní zasahování je psobení tid vzdlaných a ma-

jetných.

Sociální vychování kapitálu je Toynbeemu jedním z nejvážnjších

i
úkol naší doby. I jemu tane na mysli Carlylv ideál: budoucnost

iovládnou politicky i spoleensky oni » mužové prmyslu*, kteí bez-

jpodmínn uznají samostatnost dlníkovu, kteí obhájí spolené

ájmy i požadavky dlnictva a kteí budou míti za sebou myslící

a pokroilé kruhy dlnické. Ovšem díve musí se zamstnavatel

(vzdáti názoru, jako by se ponižoval, má-li u téhož stolu, v témže

'shromáždní za stejných podmínek vyjednávati se svým dlníkem.

Nebo pokud ješt v myslech vázne dívjší ád spoleenský, který

vskutku spoíval na pomru závislosti, potud nevymrou zúplna staré

protivy tídní: na jedné stran podezívavost a pohrdání, na druhé

nenávist a myšlenky podvratné. Díve musí se ob tídy vzájemn
uznati za stejn oprávnné strany hospodáské a jako rovnoprávní

obané státní spolen se úastniti politiky a samosprávy. Proto

Toynbee doporuuje všemožn vstupování myslících dlník do

jmstských zastupitelstev, do chudinských a školních výbor, proto

[vysoce cení komory smírí, v nichž dlníci a zamstnavatelé dvody
Vozumovými srovnávají spory mezi sebou vzniklé.

Ješt vtší povinnosti a úkoly nežli zamstnavatelm pipadají

onm kruhm vyšších tid, jejichž zájmy netýkají se pímo boj
sociálních : zástupcm náboženství, vdy a umní. Úkol jejich je dvojí.

Od té doby, co staré svazky byly uvolnny, nastala v národ
hluboká roztržka, která vzájemné porozumní tém vyluuje. Du-
ševní život jedné tídy, jehož stediskem jsou posud university, nemá
žádného vlivu na druhou, která za to vydána je materialismu a

agitátorm stran podvratných. I míní Toynbee, že zde zvlášt uni-

versity mají zakroiti. University nech vyhledávají styk s tídami

pracujícími, nech ukájejí potebu vyššího vzdlání, mezi dlnictvem

tak siln se jevící, a uskutení ideál »jednoty národního vzdlání*.

Pi tom nejde o to, jen aby uily, nýbrž i sebe uily, ježto cítní
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vtší ásti národa je jim cizí. I ony vycházejtež od idee rovno-

právnosti; dle Toynbeeho nejde tak o »sestoupení« jako o >'pre-

klenutí*.

Teprve pak vzdlání bude moci plniti svj druhý úkol, až ti,

kdo jsou v držení nejvyšších statk duševních, vejdou ve styk

s tídami nižšími, jejichž práci jsou vlastn povinni díky za to, že

se mohou vnovati pracím vdeckým. Veejné mínní, které, pokud
se jeví v novinách, posud bylo výhradn proje.em tid vyšších a

vycházelo z hiedisk kapitalistických, musí se nyní státi projevem

celého národa. Toto hnutí však mže vycházeti jediné od zástupc

vzdlání, ježto oni stojí mimo strany. Oni se musí státi duchovními

vdci celého národa, jimiž dnes nejsou, a vzíti na sebe úkol, o njž
jejich pedchdcové ve stedovku — duchovenstvo — aspoií usi-

/ lovali. Podle Toynbeeho vzdlání a vdní jest jen potud oprávnno —
i podobn jako bohatství — pokud svým pedstavitelm ukládá pw-

vinnost starati se o všeobecné blaho. Kde vzdlání se velkopansky

uchyluje do ústraní, nezbytn zakruje jako každý neinný orgán

a urychluje svou vlastní zkázu, ne-li zkázu všeho celku.

V této píin Toynbee psobil nejvíce a nejblahodárnji ; on

dovedl vzbuditi nadšení pro sociální psobení ve smyslu nejširším,

nad-ení, které vj^šlo z university oxfordské a na cambridžskou

pešlo a dnes stále více se šíí mezi vzdlanci bez ohledu na jejich

náboženské a politické vyznání. To ono > hnutí universitní*, jehož

nejlepším typem a nejúinnjším šiitelem jest Toynbee sám.

V tomto smru Toynbee nejvíce psobil osobním svým pí-

kladem ; nebo vdl, že na široké massy nepsobí pouhá theorie,

nýbrž smry, které se njak dotýkají vle a mocných cit. Proto

sám vyhledával nejrznjší styky s dlnictvem. Tak prožil r. 1875

njaký as ve Whitechaplu, sídlu nejvtší bídy ve východním

Londýn, jako pomocník duchovního u sv. Judy, S. A. Barnetta.

Píkladu jeho následovalo celé množství mladých muž, kteí po

: skonených studiích universitních vstupovali do služeb duchovenstva,

aby sloužili nejnižším tídám dlnickým. Vedle toho Toynbee (i jeho

následovatelé) vstoupil do rzných dlnických spolkv a úastnil se

v nich debat, vycházeje ze správného názoru, že stávajících již organi-

sací dlnických dlužno co nejvíce využiti. Také s nejpokroilejšími

dlníky severoangiickými navazoval styky a pednášíval v jejich

schzích; tak uspoádal roku 1880 celý národohospodáský kurs

pro dlníky v Oxforde.
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Tyto neúnavné snahy o povznesení dlnictva otásly slabým

jeho zdravím tou mrou, že po jedné pednášce, v lednu 1883 ko-

nané, musil ulehnouti a po nkolika nedlích podlehl nervové cho-

rob, nedovršiv ani 31. rok svého nadjného života.

Toynbee psobil nejvíce živým slovem a svým životem, mén
prací literární. Teprve po jeho smrti pátelé vydali pednášky jeho

národohospodáské,*) z nichž hlavní názory jsme pedvedli.

III.

Uvedené názory a snahy Arnolda Toynbeeho došly velikého

rozšíení mezi vzdlanými kruhy spolenosti anglické a vedly k prak-

tickým dsledkm, jež ztlesnny jsou ve velikolepém ústavu, na-

zvaném Toynbee Hail.*'^) Tento dstojný památník jména Toynbeeho

nalézá se v ásti východního Londýna, Whitechapelu, sídle chudiny

druhu nejsmutnjšího, kde také Toynbee njakou dobu psobil.

Abychom co nejvíce dovedli oceniti význam tohoto a podobných

ústav pro tídu, pro kterou jsou ureny, poohlédnme se ponkud
po jejich sociálních pomrech.

Nikde nepokroilo místní oddlení tid spoleenských, v každém

i
vtším mst se jevící, tak daleko jako v Anglii a zvlášt v Londýn;
západní ást tohoto velemsta patí bohám, východní chudin.

Nedovedeme vylíiti všechnu tu hroznou .bídu obyvatelstva této

východní ásti, oznaíme ji jen, povíme-li, že ást tato je obydlena

milionem lidu dlnického, z nhož podle výpot Charlesa Bootha

celá jedna tetina nemá pravidelného denního výdlku
;
jeden neb

dva tisíce z tch, kteí se každého dne z rána hnou do dock, aby

tam konali tžkou práci pi nakládání a balení zboží, tvoí ješt

elitu východu. Dsledky odtud plynoucí fysické a mravní podávají

se samy sebou. jZákony chudinské zde neyystaují, ježto se ujímají

lovka teprve tehdy, když klesl již na poslední stupe: pokud má
ješt stl a stolici, postel aneb dvojí odv, potud podle zákona

jiemá práva na podporu. Pokud 14 dní nehladovl a celý týden

pod širým nebem nenocoval, potud nezamstnaný dlník nehlásí se

*) Arnold Toynbee, Lectures on the industrial revolution of the Ibth

century in England 18:4. Z novjších prací pojednává o Toynbeeovi pkný
spisek: Price L. L., Short history of political economy in England from Smith

to Toynbee. 1891.

''*) Strunou zprávu o Toynbee Hallu pinesla »Naše Doba« str. '2\.
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]u chudinského dozorce; je pijat do pracovny, kde za nocleh a

špatnou stravu musí konati tžkou práci, s které pi pokleslých

silách tlesných není; neroztlue-li urité množství kamení aneb

nerozcupuje-li urité kvantum koudele, je zaven na 21 dní. Je tedy

pochopitelno, že jen nejkrutjší hlad ho dohání, aby se tam uchýlil.

Ve všech tchto »pracovnách« penocuje prmrn jen 1200 osob;

10.000 noclehuje radji pod širým nebem, tebas i v dešti.

Ze za takových pomr zvlášt smutné je postavení dtí, je

patrno. Pi nedostatené výživ tlesné i duševní zakrují fysicky

i mravn ; úmrtnost mezi nimi je obrovská a ty, které dále rostou,

^rostou bez Boha a lásky, svtla a tepla, do školy nechodí, ani

:emeslu se neuí, a když dospívají, nemohou se ádn vyživovati,

protože hrubá práce, na niž jediné jsou odkázáni, je špatn placena.

To platí o mládeži obojího pohlaví. K tomu ješt styky mezi po-

hlavími zaínají záhy, satky uzavírají se pedasn a následky toho

jsou hospodásky i mravn tím horší.

Jest však zjevem potšitelným, že lepší a nejlepší vrstvy zá-

padního Londýna vyhledávají ona smutná místa ve východní ásti,

i aby poznaly pomry a nápravu pivedly. Duchovní, studenti, advo-

Ikáti, státní úedníci atd. i dámy z kruh nejvyšších závodí ve snahách

[o blaho a povznesení usedlého obyvatelstva. Vtšinou tito lidumilovc

I bydlí v západní ásti, ale docházejí sem až i dvakrát týdn, aby

i
vedli správu spolk chlapeckých, dívích, dlnických klub aneb

poádali zábavy, koncerty, divadelní pedstavení aneb konali popu-

lární pednášky z obor nejrznjších. Stediskem tchto snah bývají

vzdlaní jednotlivci, usedlí v míst. Nejprve byli tu duchovní správ-

ícové, kteí svým povoláním jsou na místo vázáni, ale nyní jsou to

ij^ývalí lenové universit, kteí se zde dobrovoln usazují, den vnují

[svému povolání a veery svým chudším spoluobanm; nezídka

Ivnují se této innosti na uritou dobu zcela. Psobení tchto

usedlých je zvlášt úspšné, ježto oni práv proto mohou se úastniti

místní správy, t. j, státi se leny obecní rady, školních neb chu-

dinských výbor.

Aby však poslání tchto moderních apoštol se potkalo se

žádoucím úspchem, bylo potebí, nalézti pro n stedisko a innost

jejich co nejúelnji sorganisovati. Tímto stediskem stal se Toynbee

J-lall, jejž r. 1884 založila a za nejširší podpory hmotné vystavla

spolenost pro zízení universitní osady ve východním Londýn.
Organisace Toynbee Hallu je následující:
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lenové jsou dvojí: 1. v ústav bydlící (residents), totiž ti bývalí

lenové university, kteí veškeren svj as a síly vnovati chtjí na

uritou dobu práci pro blaho lidu, a 2. lenové mimo ústav dlící

(associates), kteí toliko svj volný as, zejména veery, zasvcují

této Udumilné innosti; prvjší, residenti, žijí v Toynbee Hallu úpln
na své útraty, druzí, externisté, platí neveliký lenský píspvek.

Tím pak, že residenti úastní se prací v Toynbee Hallu toliko na

uritou dobu — nkteí jen na nkolik msíc, jiní zase na rok

a déle — je možno, že v tomto sociálním psobení vystídá se

veliké množství vzdlanc, kteí nejen pímo prospívají úelm
ústavu, ale i sebe obohacují vzácnými zkušenostmi pro svj život

další. Aby však innost jejich byla vskutku úspšná úelu, jemuž

má sloužiti, je potebí, aby noví, nezkušení lenové vedeni byli silou

již osvdenou, pomr východního Londýna dokonale znalou. Silou

touto a zárove správcem Toynbee Hallu od samého jeho poátku
jest nám již známý, o tento ústav velezasloužilý Rev. 5. A. Barnclí.

Úel Toynbee Hallu je vytknut stanovami »spolenosti univer-

sitní osady « takto: napomáhati vzdlání a prostedkm zábavy lidu

v nejchudší ásti Londýna, studovati postavení chudých a podporo-

vati všeliké snahy, jejichž úelem je povznesení jejich blahobytu.

Ve shod s tímto programem innost Toynbee Hallu je tak

rozmanitá a blahodárná ve všech smrech a vzrstá a šíí se každým
rokem mrou tak úžasnou, že plnost její není možno uriti njakým
všeobecným schématem ; mžeme vytknouti jen nkteré její momenty.

(Dokoneni.)



Vrah Carnotúv a anarchism.

Není listu ani asopisu vtšího, malého, jenž by neuvažoval o an-

archismu. Uruje se pojem a liší pedevším anarchism tJicorc-

Jícký od praktickéJio neboli od anarchisnm linu\ Tolstoj, teme

j
na pi^., je anarchista theoretický, jako vbec každý dobrý kesan,

i nebo anarchism istý a theoretický znamená, že lovk nepotebuje

jnad sebou již žádného dozoru, žádné vlády. V tom smyslu an-

archism je pímo ideál. Naproti tomu Bakunin, hlásavší revoluci

všeniivou, a po Bakuninovi celá ada násiiníM-vrah jsou anarchisté

v špatném slova smyslu, pravý opak anarchistv ideálních. Proti

anarchistm andlm stojí tedy anarchisté áblové. Tito anarchisté

jsou lidé špatní, nemravní, zlí, lidé protivící se všelikému ádu a po-

ádku, zapísáhlí nepátelé spolenosti ; násilí — vražda — jsou jim

hlavním a nejvyšším prostedkem . . .

Úvahy asi tohoto obsahu naplují sloupce novin a stat revuí,

a pozornost toucího svta obrácena je k paíž-skému parlamentu, jenž

pod dojmem Carnotova zavraždní kodifikuje výjimené zákony

proti anarchismu. Podivný to svt! Teprve když vražednou rukou

padá korunovaná hlava a dokonce president repubhky — anarchism

živji se pociuje a studuje, a pece ta nálada myslí, z níž Caserio

povstal, trvá dávno, poád a všude projevuje se iny a slovy; avšak

teprve zavraždní presidenta republiky oficielním strážcm a vdcm
spolenosti dokazuje, že anarchism tu skuten a do opravdy je

a že se proti nmu musí nco podniknouti. V politice a sociologii

; lidé jsou posud, jak bývali do nedávná v pírodovd : nestudovaly,

\ nepozorovaly se jevy obyejné, nýbrž jen neobyejné a nehorázné —
I
komety, pt nohé krávy, siláci vzbuzovali interes; teprve když se

!tmto zvláštnostem nadivili, lidé pochopili, že veliká tajemství pírody
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; skryta jsou v tom, ím obklopeni jsme napoád, v tom, co se nám

y.dá být všední i poínáme studovat a vysvtlovat jevy praobyejné

a pravidelné. Podobný proces myšlenkový odehrává se v oboru

poznání spoleenského. Posud lidé, a to lidé jinak i vzdlaní, po-

zornost svou obracejí jen k nezvyklým jevm ; zajímají se válkami,

korunovanými hlavami, nanejvýše ješt hromadnými projevy; miliony

a miliony lidí dovedou pozorn ísti, co pi té neb oné dvorské

tabuli se jedlo, co ten neb onen panovník tomu neb onomu hodno-

stái povdl — ale málo je ješt tch, kdo skutený zájem mají

pro život t. zv. všední, kdo život ten pozorují a studují, a v jeho

správu zasahují. A pece spolenost, ta pravá spolenost žije životem

tímto a pravá politická práce k náprav tohoto života » všedního

«

musí smovati.

V našem ] ípad to znamená, že anarchism musí býti pochopen

a vystižen i bez takových, velikému a nemyslícímu množství ná-

padných projevi, jakým je vrah Caserio ; anarchism ten ped za-

vraždním Carnota nebyl o nic slabší a zhoubnjší a jeho projevy

neunikaly tm, kdo dovedou život spoleenský pozorovat a alespo

pibližn pochopit.

Tm pak i po Carnotov smrti anarchism nejeví se dsivjším.

Proto že postaven byl Carnot v hierarchii spoleenské na vidnjší

místo, smrt jeho tak mnohým jest symptomem a dkazem maka-

vjším a platnjším — ve skutenosti utracen byl život lovka ne

více cenného, než je život chudáka, jenž tu i tam padl za obt pro

podezení, jež svým anarchistickým soudruhm — právem, ne-

právem — byl vmuknul.

Konen tedy líný a nedovtipný mozek evropský se roze-

chvl i pro anarchism — nestaily atentáty na nmeckého císae,

nestaila smrt carova, musil padnouti president republiky, tedy vládní

formy, pro kterou tolik krve se prolilo, a na kterou tolik nadjí

se upínalo, aby zdšeným zrakm spoleenské strašidlo anarchismu

se objevilo i ve dne. Te kde který liberální smok bije na poplašný

zvon a s ním o závod ozývají se nejrznjší hlasy reakcionáské

a všichni dychtiv podporují nerozumnou politiku francouzskou

!

Tu máte — slyšíme — vaši svobodu myšlení, tu máte svou mo-
derní filosofii a politiku — s netajenou radostí ušklebuje se zpá-

tenictví a mizerný liberalism skroušen bije se na svou — kapsu

a ochotn pijímá koalici reakní.
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Jak malá, jak mizerná je ta Evropa!

Dvacetiletý zloinec, chudý, nevzdlaný, prostý dlník, lovk
bez jména, individuum, jež se pouze poítává, vnoval myšlénce

krk a celá Evropa se kolem nho seskrila jako mraveništ. Jen

analysujte, co tu starou dámu vlastn tak rozebralo a rozjitilo, že

všichni policajti, poslancové, anthropologové, psychologové, psychia-

trové, kriminalisté atd. jsou na nohou? Co rzné ty pány tak dsí
a zajímá? lovk nebojící se o svj krk je strašná moc.

Jak bláhové je poínání francouzského parlamentu a všech vlád

evropských, chtíti zlomit anarchism mocí a násilím ! Proti myšlence,

nebojící se smrti, postavit musí se myšlenka stejn silná, proti pe-
svdení pesvdení a bude po anarchismu. Rozmnožiti policii ne-

staí; musejí se ze spolenosti vymýtiti miasmata, z nichž anarchism

se rodí, musí pedevším odstranno býti všeliké neoprávnné násilí

a násilníkm nebude mezi námi místa.

Které tedy jsou spoleenské píiny anarchismu — jak vzniká

anarchism? Známý Lombroso vydal ped dvma lety (1891—1)2)

objemný spis o » Politickém zloinci* a ke spisu tomu se te obecn
odkazuje. Hledá se v nm i aetiologie anarchismu, anebo esky
eeno, z nho erpají poznání píin anarchismu, aby podle toho

léba se zaídila.

Lombroso již delší dobu hlásá svou theorii o podstat zloíjm,

ale marn. Z Lombrosa zloinu se dostaten neporozumí. Není

pravda, že každý zloinec je bu choromyslný, anebo alespo ddin
nkterým neduhem a nenormálností stížený ; není pravda, že zloinec

repraesentuje v naší spolenosti divocha. Pravda je, že mnohý zlo-

inec je choromyslný a anormální; ale mnoho anormálních a choro-

myslných lidí je nezloinc a jsou zloincové normální.

Pokud se týká zloimi politického, tedy ani Lombroso nedovedl

ustanoviti zvláštní jeho typ. Teba že na p. anarchista Vaillant byl

hysterický — viz naši zprávu v 6. . »Naší Doby« str. 476 •—

,

z toho nejde, že anarchisté všichni jsou lidé anormální; Caserio, jak

hned uslyšíme, je velmi normální.

Ani s pojmem degenerace fysické a duševní, s níž Lombroso

a jeho škola operují, nieho tu nelze poídit — anarchism mže
sice býti pokládán za symptom degenerace, ale práv tak jsou

jiné a etné toho symptomy, jako na p. jisté druhy chorobnosti,

sebevražednost atd.
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Pi této nejasnosti základních pojm Lombroso ani nepodal

obstojné definice politického zloinu. tenám »Naší Doby« jsme

.strun o vci již referovali (. 2. str. 154.). Podle Lombrosa je

' politickým zloincem, kdo se dopouští násilí proti vli vtšiny. Po-

divná to kriminalistika založená na parlamentárním principu a proto

s^iejn odvodnná, jako mnohé parlamentární vtšiny. »Nám evo-

lucionistm« — teme u Lombrosa — » politický organism, chtný

majoritou, povstává z pudu spolivosti. jenž je pramenem práv a

povinností pro jednotlivce, žijící ve spolenosti. Pokud tito jednotliv-

cové toho uznávají nutnost, zíci se ásti práv a pevésti je na po-

ádající autoritu, aby se chránily zájmy spolené, dotud každý in

ve smysle opaném bude zloin politický. Ovšem pi urování tchto

zloinv upustiti se musí od oné zdánliv pirozené zásady, podle

které na p. kralovražda pokládati se musí za t^í zloin, nežli

vražda pouhá, proto že král pedstavuje politickou ideu vtšin pí-

hodnou. Naopak odstranní krále není pouze zloinem obyejným,

ale mže míti charakter mén vážný, jestliže odpovídá všeobecnému

pání. « Stojí jen proísti tuto definici Lombrosovu, abychom po-

znali, jak je vratká. Právo spoívá mu jednak na pudu spolivosti,

jednak na majorit: jak se oba ty principy shodují? A kdy toho

máme bezpenost, že jednáme proti skutené majorit ? Co pak

nejsou majority umlé a není dnes nco páním majority, co vera

bylo a .zítra zase bude páním minority? Podle Lombrosa massa

lidí, veliké množství je konservativní, anebo jak on se vyjaduje,

misoneistické, » nenávidí novoty* ; kdy víme, že to, co jednotlivec

pokrokumilovný podniká, je oprávnné a kdy není? Koperníkv in
se vtšin také nelíbil.

Lombroso zužuje pojem politického zloinu; není mu politickým

zloinem na p. ani urážka velienstva, dokonce neuznává pestupk
tiskových atd.; nezbývá mu tudíž konec konc než obyejný zloin,

zejména vražda, avšak i ta, jak jsme etli, mže odpovídati pání
;> všeobecnému*.

Nechávajíce stranou Lombrosovu theorii, lépe pochopíme za-

vraždní Carnota a spoleenský dosah anarchistického inu, jestliže

pedevším vraha samého a jeho pohnutky náležit rozebereme.

Bolognský profesor Ferrero — Lombrosv spolupracovník — uveej-

uje v nkterých listech dopisy Caseria, psané krátko ped vraždou

a podává k nim charakteristiku vrahovu.

NAŠE DOBA I., 11. 52
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Podle Ferrera Carnotv vrah je lovk naprosto normální; in
zpsobil z pesvdení. Caserio, dovídáme se, nebyl oddán ženám,

nebyl ctižádostiv, nebyl ani marnivostí ani njakou touhou po po-

žitku k inu svému doveden. Ctižádost však a marnivost obyejn
,
bývají silnou pohnutkou atentát. Caserio vyznamenává se vr-

ností a oddaností ku pátelm a k rodin; sám jsa chd jak Job,

podporuje své ješt chudší soudruhy. Caserio — Ferrero rozvádí —
je vbec lovk estný a práv proto je politickým zloincem

v pravém slova smysle. V jednom list Caserio napsal : .»Je pravda,

že bych jako anarchista neml uznávati cizí majetek a že bych, jsa

v nouzi, bráti ml, kde je hojnost; ale této síly zatím v sob ješt

necítím, nemám odvahy chytnouti buržoa za límec a dát si od nho
vysázet peníze.

«

Caserio byl duševn v úplné rovnováze. Jeho rozum je zdravý,

jeho myšlénky urité a nikterak blouznivé a extravagantní. Caserio

není politický blouznivec ; nemluví mnoho, ale jedná, je muž s ur-

itým cílem, oddaný své idei. Caserio prost ví v anarchism, je

pesvden, že proti nynjší spolenosti má bojovat. » asto, když

si uléhám, myslívám na bolest své rodiny i musím potom plakat.

Avšak tu pichází mi myšlénka mnohem silnjší nežli tato a ta mi

praví: Ne ty jsi píinou trýzn své rodiny, ale nynjší spolenost,

nemužní buržoa jsou píinou. A proto, má-li se tato niemná spo-

lenost zniit, nesmíme myslit na útrapy vlastní rodiny. « Na to

Caserio vzpomíná válek, jak lidé se obtovali, opouštjíce taktéž

matky, ženy, dti, aby prý zmírali jak stádo blázn — pro?
» Protože k tomu donuceni byli od vladae nebo presidenta. Proto

i my nesmíme dbáti smutku své rodiny, nýbrž své povinnosti,

i musíme bojovati proti této hanebné spolenosti, jež je píinou

I

všech našich bd. Musíme usilovat o zniení našich vyssáva, nebo
jsou hanebný hmyz. K vli lovenstvu bojujeme proti celému

svtu. Vždy budu volati : válku proti vyssávam lidu ! A žije an-

archie! A žije sociální revoluce !«

My tedy vidíme: Caserio filosofuje, podobn jako Razkolnikov

a jako Ivan Karamazov a pichází k témuž závru a pímo do

slova jej formuluje: hmyz, trápící nás, trápící mne, musím zniit —
Carnot je pedstavitel tch hmyz, padne tedy mojí dýkou!

Caserio — Ferrero análysuje — je muž inu s rozhodností

a energií pímo dsnou; jako všichni lidé svého druhu byl proti

všeliké kázni, byl neschopný discipliny. V revoluci byl by hrál roli

úsilného a mocného vdce, v Itálii — Ferrero významn dokládá —
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byl by se ped tricíti lety stal garibaldickým plukovníkem ; kdyby

byl vyrostl v jiném okolí, byl by býval dobrý voják, misioná

anebo výzkumný cestovatel. Jsa chd a k tžkému emeslu pi-

kován, neml v naší dob štstí a tudíž nedostal se na jinou dráhu —
od pírody jsa zrozený jako Pizarro dostal se do anarchismu, jenž

jediné jeho odvážnosti a dobrodružství hovl. I koní Ferrero po-

litováním nad nynjšími spoleenskými pomry, zpsobivšími, že

dva tak vynikající mužové, zavraždný a jeho vrah, skonili tak

smutn: Carnot ješt mnohou službu mohl prokázati své zemi,

Caserio se svou úsilností, odhodlaností a rozvážností, kdyby vyšší

inteligence ho byla ídila, mohl se státi užiteným lovkem a » kdyby

okolnosti tomu byly pály, snad dokonce i velikým mužem*.

Tedy spoleenské okolnosti podle Ferrera jsou píinou Case-

riovy vraždy — jen to okolí a do které míry? Vrahu samému
nemáme in klásti za vinu? Jist! Bez velikého a tžkého uvažování

o tom, co je dobré a pokud jsme odpovdni za své iny, každý

musí si íci tohk, že podle theorie anarchistického inu nebude

konce vraždní — kam bychom dospli, kdyby každý, z té a oné

píiny nespokojený chtl zbavovati se škodlivého hmyzu? Dnes

na ad jsou pedstavitelé spolenosti, zítra na adu dojdou její

! vlastní vdcové a uitelé — kdyby Caserio byl studoval sociologii

a pišel k názoru, že Carnot je vlastn nulla, že však skutený vliv

mají ti naši Adam Smithové, Comteové, Míliové — proti komu by

byl obrátil svou dýku? Jestli celá spolenost stejn je špatná —
pan vrah jediný se k ní neítá — pro vybírati obti? Ostatn pa-

ížští anarchisté zkusili již atentáty na zda bh — tu lépe obleený,

tam bohatší pykati musili za spolenost.

Smutná je však pravda, že anarchisté právem mohou ukazovati

:na ty Napoleony III., na ty Milany a Bismarcky, zkrátka na ty

etné anarchisty shora. Napoleon III. svj pevrat zpsobil neslý-

chanou špatností, sám dopustil se sprosté vraždy — Francie a s ní

Evropa pokoily se uchvatiteh; teprve když r. 1870 bídn skoncoval

svou kariéru, zmohly se i liberální denníky na nkoHk frásí o »d-
jinné tragice* — rue však plazily se ped mužem, jenž alespo
tolik ml odvahy, veejn se znáti k jezovitství, krvi a železu. Má
Bismarck vtší právo na krev a železo než Caserio?

To, co v debatách o výjimeném zákon v paížském parlament

slyšíme o korupci panamské a o korupci vbec, do slova je pravdivé.

52*
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Vynikající úadník a kriminalista, proslavený jako sociologický

spisovatel, Tarde, o podstat anarchismu a jeho spoleenských

píinách práv uveejnil pounou sta (v » Archive anthropologie

criminelle), kterou tím radji tenám svým strun pedvedeme,
že názory v ní vyslovené pocházejí od Francouze, jenž o pomrech
panujících ve spolenosti francouzské dobe mže býti zpraven.

Tarde vidí pdu anarchismu v nemravním anarchismu spole-

nosti. S pokrokem prmyslu a materiální osvty roste egoism,

osobní a kolektivní; proti tomu egoismu však vzniká hluboký a ne-

bezpený cit mass: závist a nenávist. Pravou píinu té závisti

a nenávisti Tarde nevidí v nepomrném nakupení bohatství, nýbrž

v nepomrném rozvití falešných poteb a umlých chtí, s kterýmžto

vývojem zárove mizejí spolené názory, spolené ideály, bez nichž

spoleenská nit je nemožná. Tarde neví, že ideály ty musejí býti

mystické a že musejí se vztahovati na život záhrobní; staí ímané
a Rekové nevili prý mnoho ve svá elisejská pole, ale mli spolené

ideály slávy a svobody, a ty v nich živily ducha obtovnosti a

discipliny. Ideály ty podle Tardea modernímu lovku již nestaí,

lovk ten, prodlavší kesanský kosmopolitism, nemže se již

upokojiti pouhým patriotismem, a druhých ideál nemá. » Odsud
egoism spokojených a nenávist nespokojených.*

Až posud s francouzským sociologem bychom dovedli souhlasit;

avšak nesdílíme jeho názor dalších. Pro pochopení anarchismu zdá

se nám totiž býti nepotebné, vidti v nm obnovení krevní pomsty

;

jako naši divocí pedkové mstili se na rodin, tak anarchisté mstí

se prý na celé tíd; jejich nenávist je neosobní, všeobecná. Dokonce

pak je nesmyslné chtíti ábla vyhánti belzebubem. Tarde ml
by totiž velikou chu, anarchisty také »všeobecn« trestati; že prý

by Vaillant sotva byl ml odvahu ke svému inu, kdyby byl vdl,
že jeho dceruška zaplatí in otcv životem; ve form obavy Tarde

vyslovuje mínní, že spolenost všecka vrátí se k divokosti krvavé

poruky! Vidti — Francouzové jsou velmi nervósní, když i muž,

jako Tarde proti anarchistm konec konc by doporuoval —
anarchism.

Dobré vci špatnými prostedky se neslouží, Brutus zavraždním

Caesara nezachránil svobody republikánské. Podobn ani jedna poli-

tická vražda nepomohla svobod a pokroku. Násilníci anarchistití

nepochopují, že jednotlivec, a postavení má sebe více vynikající,
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nemá znanjšího významu pro vývoj celkový — Carnot pro vývoj

Francie neml vtšího významu než Caserio, pes mrtvoly obou

vývoj ideí a spoleenských forem bude pokraovati. Vývoj ten ne-

urychlí se dýkou vrahovou, jako se nezadrží policejními represaliemi.

Tídám chudým a bezprávn hnteným nepomohli vrahové, ale

mužové pracující duchem svým — Owen, Rodbertus, Lassalle, Marx

stali se mocnými, nikoli Booth, Nobiling, Grynvecký. Násilí rodí

násilí a vzájemnou svou borbou zadržují vývoj ducha.

Anarchista napadající na svou ob ze ' zadu, úskon, je ne-

mužný slaboch, nikoli rek, i když in svj provádí s rozvahou a

odhodlaností jako Caserio. Není rekem, kdo je odvážný, nýbrž kdo

je chrabrý a udatný; rek elí nepíteli oko v oko. Nepítelem však

tu není Carnot nebo Alexandr II., nepítelem je lidská naše slabost

a špatnost a té nezpomže železo, ale úsilná práce v duchu pravdy

a lásky. Nenávist je slepá a slepost nemže býti vdcem v chao-

tické tm panovanosti, sobeckosti, surovosti a nevzdlanosti. Násilí

nepestane, pokud se do opravdy nerozhodneme pro nenásilí, ne-

násilí v politice, v hospodáství, v rodin a pi práci duchovní, nebo
dnes násilím rozhodují se tém všecky otázky spoleenské . .

.

5.



Slovanské studie.

Jana KoUára Slovanská vzájemnost.

Píše T. G. Masaryk.

(Pokraování.)

6^. A synem a hlavním pedstavitelem této doby byl Kollár, jehož

slovanskou ideu te, trvám, vidti mžeme v plném osvtlení histo-

rickém; mžeme te pehlédnouti netoliko vlivy cizí (nmecké), ale

i domácí.

Pomocí nmecké filosofie Kollár vyložil svtodjný význam slo-

jvanského obrození; tento blahodárný vliv ml na KoUára hlavn

iHerder práv tak jak na celou adu slovanských myslitel. Herde-

rova filosofie Kollárovi dala nutný pro jeho slovanskou ideu filoso-

Ifický základ; Herder formuloval idee o historickém poslání Slo-

^vanv a dokonce byl pedchdcem Kollárova rusofilství. Herder

odkázal naše buditele ke studiu národního lidového umní. Tento

význam Herdera pro nás, tuším, je nyní pesnji uren. Mjme
také na mysli, že Herder i na jiné myslitele naše podobn psobil

a že již tím rzným snahám slovanských myslitel dostal se jed-

notný filosofický a sociologický podklad. Idee Herderovy netoliko

o Slovanech, ale jeho názory filosofické a zejména také o poesii

; lidové pijímaly se u nás od Dobrovského, Safaíka, Jungmanna,

1 Celakovského, Palackého a ješt Stúra. Všichni tito dovolávají se

Herdera a ásten i v pekladech nkteré jeho názory podávají.

U Polák je Herderv vliv v téže dob patrný na Surowieckém,

jenž zase pímý vliv ml v Safaíka, a obzvlášt na Brodzinském,

polském hlasateli idee isté lidskosti. Brodzinski i u nás byl záhy

znám (Celakovskému a j.).
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Na Rusi Herdera dobe znali Karamzin, Nadždin, a slavjano-

filský Šsvyrev ve svých literárn-historických pracích mnoho má od

nho. Sbratelé lidových písní Maksimovi a Metlinský taktéž uili

se od Herdera.

Byl tedy Herder hlavním slovanským uitelem v dob obrození.

/ eské vlivy na Kollára jsou te taktéž vyložený. Dobrovský, hlavn

vsak snahy novjšího pokolení pod vedením Jungmanna a Safaíka

•na Kollára nejživji psobí. Obzvlášt veliký byl vliv Safaíkv, jak

jsám ve spise o vzájemnosti vyznává. Vliv Safaíkv byl jist i tím

'tak rozhodný, že oba mužové mli stejný filosofický a vdecký

základ z Jeny. Nebo i Šafaík byl práv ped Kollárem v Jen a

podléhal tam týmž vlivm filosofickým a sociálním, kterým KoUár

podléhal; Šafaík studoval na p. u týchž profesor Friesa, Okena,

jLudena, k tomu oba byli ze Slovenska, a proto pochopitelno, že

iKollár lnul k Šafaíkovi, že veden byl Šafaíkovými vdeckými pra-

cemi a že i spolen pracovali na vydávání lidových písní slo-

venských. *)

*) Až budeme mít o Šafaíkovi lepší životopis než Brandlíiv i literární

pomr jeho s Kollárem bude vyložen kriticky. Prof. Sobéstianský (1. c. p. 45,

2-24) upozoruje na to, že Šafaík ve svých »djinách slovanského jazyka a litera-

tur« celou V. hlavu (Charakter a osvta Slovan vbec) až na malé odchylky tém
do slova pevzal z Kollárova kázání o »dobrých vlastnostech národa slovanského*,

jak jsme již upozornili, r. 18'22 vydaného. Prof. Sobéstianský vidí v tom pímo
plagiát, domnívaje se, že Dobrovského úsudek o kompilatorství Safaíkov

práv i v poznání tohoto domnlého plagiátu byl založen. Prof. Sobéstianský

cituje vedle sebe Kollárovo kázání a Šafaíkovu kapitolu V., aby tvrzení své

posilnil. Avšak vc není taková; je složitjší než prof. Sobéstianský poznal.

Pokud se plagiátu týká, tedy prof. Sobéstianský sám ukazuje, že Šafaík na

konci dotené hlavy uvedená kázání Kollárova (vedle jiných spis) cituje. Tím

tedy plagiatst\'í již je seslabeno; pravda je, že se v takovém pípad obyejn
uritji udává, co spisovatel takto pejal. Proti plagiatství mluví však fakt, že

Kollár a Šafaík po vyjití Šafaíkova spisu nemén se pátelili a že naopak KoUár

ve svém spise o vzájemnosti (§ 7.) Šafaíkových djin slovanské literatury se

!dovolává a Safaíka vbec za svého hlavního uitele uvádí. Nezabýval jsem se

otázkou podrobnji; z toho, co jsem poznal, zdá se mi, že Kollár a Šafaík n-
které kapitoly o Slovanech vypracovali spolen anebo že druh druhu názory

doploval. K tomu názoru byl jsem doveden netoliko tím, co prof, Sobéstianský

uvádí, ale i docela opaným faktem, že totiž Kollár z Safaíka tak pejímá, jak

Šafaík z Kollára pejal. Kollár totiž pejal do svého spisu o vzájemnosti - § 14.)

velmi dležitou charakteristiku neslovanských národv a její poesie, již Šafaík

podal v pedmluv ke sbírce slovanských písní lidových. Kollár pejal zejména

co tu Šafaík íká proti romantismu, jehož prý Slované jsou prosti, a má od Sa-

faíka i psychologickou charakteristiku Slovan. Šafaík na p. íká: »U jiných
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Další výklad toho, jak na Kollára a v em vliv mli Kopitar,

jehož se dovolává a s nímž byl ve spojení, a podobn ostatní slo-

vanští spisovatelé doby sem už nepatí. Poznamenati však sluší, že

skrovný byl vliv slovanských spisovatel píšících svými slovanskými,

jazyky; r. 1844 — (vyšlo druhé vydání spisu o vzájemnosti) Kollá-

rovi mohly a snad i mly býti známy myšlénky a smry nkterých

ruských spisovatel — avšak není se co diviti, nejsou známy posud.

Ve »Slávy Dcei* (IV., ol) uvádí sice Chamjakova za jeho báse:
Orel, avšak v té dob vysloveny již byly idee a problémy slavjano

íilské a západnické a tch Kollár neznal.

Pokud teba bylo pochopit vznik slovanské idee Kollárovy, snesl

jsem, co se mi zdálo být vážnjší; kdo nám bude chtít vyložit i spi-

sovatele a básníka, rozhojní prameny i z tchto oblastí. *)

G4. Ješt jedné vci výslovnji si musíme všimnout, faktu totiž,

že Kolár byl Slovák a že na Slovensku — Prahy vzdálený — žil a

psobil. Kollár sám. jak se pamatujeme, nám ekl, že a pro idea

slovanské vzájemnosti vznikla na Slovensku : Kollár vzájemností

uniká své kmenové malosti — bez spojení s ostatními Slovany, jak

národ bývá obyejn jedna mocnost duše, jestli ne potlaitelkyn, aspo ped-

bhun všech ostatních; u Slovan zdají se všecky rovné právo míti a stejným

krokem kráeti ; u jiných jsou zaasté hlava a srdce tak rozsousedny, že te-

náovi kídla ustanou od jednoho k druhému létati, Slovan mysle cítí a cít

myslí, v chrám Slávy políbili se tito dva geniové lidského pirození tak, že se

z jejich svorného satku bezpochyby celé duchovní budoucnosti nový dokona-

lejší život narodí, ideál lovenství v nejmožnjší úplnosti uskuteující a ped-

stavující. « To do slova Kollár pejal, podobn, jakož i s ostatními podrobnostmi.

Ješt uvádím to, co Šafaík napsal o charakteru jednotlivých národ neslovan-

ských: »Duch básnictví chýlí se u jiných národ hned více k dobrodružství

(Španlé), hned více k náruživostem (Vlachové), hned více ku vtipnosti a zdvo

ilosti (Francouzové), hned více k rozilenosti a sentimentálnosti (Anglové),

hned více k rozumování (Nmci), u Slovan zdá se básnictví býti plod, na kte-

rém pod praporem obrazotvornosti všecky duše moci rovný podíl mají.« I to

a ješt jiné podrobnosti u Kollára se nalézají. Srv. Písn svtské lidu sloven-

ského v Uhích 1823, I., Pedmluva, zejména XXVII. a násl.

"-') Kollár sám udává, že vzal do »Slávy Dcery* a jiných svých básní

Inkteré nmecké básn ; vtším dílem, že je jich více, nežli se pamatuje, jakož

vbec v asové nmecké literatue nalezne se dosti vzorv a myšlének, jichž

Kollár užil. Vlivy ty pi etb poznává neliterát Jak na p. nemli bychom

verše, zachované u elakovského : Kesan a lovk: »Nesmíchej s cílem pro-

stedk. Ne z lovka snad má kesan, nébrž z kesana býti lovk«, na prvé

petení odnésti k Schilerov známé básni o Rousseauovi? A podobných pí-

klad na snad je více.
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ekl Kampelíkovi, -inic nehide«- ani ze Slovákv ani z ech. Slo-

venská a eská skepse vyhojena býti mla vírou v Slovanstvo.

Ze Slovák stal se prvým pvcem idee slovanské, je zajisté pozoru-

hodné a stojí za uvažování, jako že vbec pro nás otázka slovenská

má nejvtší dležitost. Je na ase, netoliko slovensky zpívat — i to

již se zapomíná — ale slovensky cítit a — myslit. Ano myslit —
k tomu Kollár svou požehnanou prací nás vybízí, Slováky i Cechy.

Podivné osudy našeho znovuzrození!

Prvním naším buditelem je Cech, ale narozený v Uhrách a budí

nás svým mocným hlasem neeským — nevzbudil nás hlas, zvuk,

hmota, ale duch, rozum a cit ! Prvé halleluja po vzkíšení zapl Slovák

a Slovák druhý s ním odkrývá vzkíšeným skvlou minulost Slovan

všech jako ideál a metu vlastních tužeb národních. Moravan roz-

víjí, když se vzkíšení posilnili, obraz vlastní dávnovkosti, až ko-

nen opt Cech široko daleko v zemích eských svolal zástupy lidu

v mocný tábor národní . . .

Dobrovský — Kollár — Šafaík — Palacký — Havlíek . . .

Slovensko ve zlých dobách pijalo naše exulanty a v jejich

duchu pracovalo k našemu obrození. Kollárovou humanitou mluvili

k nám naši pedkové i duchem svým i slovem. Slovo eské na

Slovensku, teba ve form dialektické, zachovalo se ryzejší a proto

na Slovensku a Slovákem zavzníti mohla prvá mocná píse eská.

Všecko, co Kollár znamená krásné naší literatue — a znamená jí

velmi mnoho — Kollárem Slovensko jí znamená.

Na Slovensku a v Slovácích Kollár vidti mohl a vidl ty krásné

vlastnosti, jež podle Herdera vidl na Slovanech všech. Mže býti

spor, zda-li Kollárova charakteristika Slovan odpovídá ve skutenosti

{Slovanm všem; avšak mn není pochybnosti nejmenší, že Kollár

správn vycítil pknou náturu slovenského lidu a že jeho charak-

teristika Slovan je docela živý obraz Slovák. Ta obzvláštní zbož-

nost, ta pilná pracovitost, ta nevinná veselost, ta láska ke svému

jazyku a konen ta mírumilovná snášelivost, kteréžto vlastnosti

Kollár pipisuje všem Slovanm, rozhodn jsou vlastnosti Slovák
nynjších, Kollár ovšem neznal dostaten všech slovanských kmenv
a pirozeným zpsobem sevšeobecnil, co pozoroval ve svém okolí,

v em sám žil a psobil.

Slovensko i svým zempisným položením v dob znovuzrození

pišlo ku platnosti. Kollár sám (srv. § 38.) vytýká, že Slovensko je

srdcem Slovanv a že tudíž idea slovanské vzájemnosti vznikla tam.

Kollár tu sice mluví poeticky ; ale pravda je, že Slovensko dotýká
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se na vtším prostranství Polák, Rus a Jihoslovan a styky ty, na

p. s Rusy uherskými, jsou velmi intimní, slovenština a ruština sku-

ten splývají a jedna v druhou pechází. Pokud se zejména Ruska

týká, na váhu padá i okolnost ta, že Kollár je z Turce a že Tur-

anští již dávno docházejí na Rus za úelem podomního obchodu. Ne-

jednou sám ml jsem píležitost pozorovati docela urité vlivy ruské,

ba pímo poruštní na prostých olejkáích a šefranicích. Matka Kol-

lárova, jak pipomíná ve svých »Pamtech«, pocházela z takové

rodiny obchodující na Rusi. V týchž »Pamtech* mžeme se do-

ísti, jak již na hocha psobila pítomnost Rus, Turcem táhnoucích,

a jak zejména Kozák Ivan Danilov se mu zalíbil a jak si Rusy za-

miloval. Na cest do Jeny osud poslal mu Danilova jakožto uitele

z ruštiny.

Na význam srbsko-chorvatského sousedství mli jsme již píle-

žitost ukázati
;
jako Šafaík v Novém Sad, tak Kollár v Pešti stýkal

se se Srby a Chorvaty a slovanskou vzájemnost takto i skuten
prožíval.

Konen dalo by se ukázati i na to, že Slováci pro svj chudý

;kraj záhy chodili svtem — dráteníek je jen zvláštní druh a chce-

te-li typ toho vynuceného svtoobanství; Kollárova humanita a

humanitní svtoobanství pkn dalo by se parallelisovati s chu-

dými ale pilnými, estnými svtochodci, vracejícími se vždy obas
a na konec života v rodnou ddinku. . . .

A nezapomínejme: slovenský vliv u Kolllára cítí se i v ohlase

maarského utiskování Slovákv. Utiskování to Slováci proto nesli

a nesou tak zle, že Maai pro svou hegemonii nemají pražádného

dvodu než moci. Nmci nám Cechm mohou ukazovati na svou

literaturu, kulturu a velikost — avšak ani toho ani onoho Maai
I

nemají. Kulturní stav maarského lidu je nižší než lidu slovenského

a literatury znanjší Maai nemají ješt dnes a dokonce žádné ne-

I
ímli v dob KoUárov. Potlaování Slovák má ráz ist fysický,

/odnárodování a pomaarštní má proto tak zlé následky kulturní

i mravné.

Kollár líe boje Slovan s Nmci ve své obrazivosti mimodk
má ped oima neblahý pomr Slovákv a Maarv; odsud živost a

sytost poetických obrazv a pojmuv o ponmování a odnárodo-

vání— v Cechách tehdy a na Morav tak mocného národního citu

znásilování ani býti nemohlo. Maarský nápor tím více se pocioval,



827

že Maai sami teprve pracovali o zvelebení a zvtšení své literatury

a svého jazyka. *)

G5. Avšak slyším námitku, co tu se sentimentálním dráteníkem,

kde bží o kritický a vdecký výklad Kollárova uení: drátai jsou

docela pkné a milé figurky v básních, ale co s nimi ve vd a

v život? kam tu dokonce s »dráteníky« ? Kollár je romantik a fan-

itasta, idealisoval si Slovany, ale tím prokázal nám Slovaniim špatnou

^službu, jen pravda, jen poznání skutenosti mže nám býti pro-

spšné , . .

Pravda — Kollár idealisoval Slovany, má dost neskuteného

ve svých myšlenkách a vybásnného, mnoho má nepravdivého, ba

i fantastického a tudíž opravdu jak na jedné stran prospl, zase

i škodil. Avšak je takovým odsouzením a piznáním vc všecka již

vyízena ? Není.

Prof. Sobstianský ve svém spise iní Kollárovi nepímo, Safaí-

kovi pímo a vbec všem slavistm starší a vtšin i dnešní doby

tu výtku, že prý o Slovanstvu psali sentimentáln a poeticky, ale

nerealisticky, nepravdiv.

Souhlasím s prof. Sobstianským, ale jen do jisté míry a jen

po jedné stran. **) Ve sporu rukopisném i u nás v novjší dob
o charakteru Slovan se jednalo, sám vci jsem se tehdy dotekl, ale

jen mimochodem a bez podrobnjšího rozlenní pojmuv***) a proto

o vci nyní chci promluvit alespo potud, pokud Kollárovo uení
s této stránky musí býti posouzeno.

Sobstianský kritikou názor Herdera, Surowieckého, Karamzina,

Safaíka, slovanské historické literatury pošafaíkovské, dále roz-

borem starých pramen, jednajících o charakteru starých Slovanv,

a konen podobnou kritikou posavadního uení o právnickém byt
starých Slovan pichází k tomu závru :ý)

*) I Šafaík ve svých djinách slov. literatury (p. 45) uvádí místa tenden-

ního románu Dugonicsova z r. r. 1788 — Šafaík cituje 3. vyd. z r. 1805 —
hlásajícího již tehdy nejsurovjší boj proti všemu slovanstvu. Srv. Kollárv Vý-

klad. V., 73., 74, 76.

''^'') Spis Sobstianského v ruské literatue vzbudil ilou polemiku. Sob-
stianskému se postavil prof. BagalSj v Charkov (k HcTopiii y^jeHÍii o Gbixt

^pcBHHxi. C.iaBHHt, 1892); Sobstianský mu odpovdl (Otbítl npoc. Ba-

ra.itio 1893) Sobstianskému opt Bagalj. Další hlasy viz JKypnaJi^ mhh. nap.

npocB. 1893), p. 182 násl.

-^=-''*) Athenaeum III., p. 296. poznámka.

I) O této druhé ásti práce Sobstianského (Uení o národních zvláštno-

stech právnického bytu starých Slovan) zde nejednáme; ást problému objas-
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Uení o mírném passivním charaktere devních Slovan vzniklo

v slavistice apriorní konstrukcí, nikoli kritickým studiem pramenu;

jzejména humanitární filosofií Herdera a demokratickými ideami

Rousseauovými sestrojen byl ideál našich pedkv. Odsud slavisté

tito pišli k vývodm, jimž vlasn chtli uniknout, uíce, že Slo-

vané jen obdlávali pdu a zajímali se hudbou, musili pipustit, že

Slované nebyli schopni výboj^ného tažení a že tudíž ochotn se pod-

iovali každému cizímu nájezdníku. Dále romantití slavisté musili

pipouštti, že nauili se Slované válenému a výbojnému umní od

Hun, Avarv a obzvlášt od Germán ; konen musilo se tvrditi,

že Slované nebyli s to, utvoiti a v poádku udržeti stát; milujíce

nade všecko svobodu, neuznávali nad sebou žádné moci.

Avšak tyto názory— Sobstianský pokrauje k positivnímu vy-

ložení — jsou práv chybné. Jestliže se prameny bez pedsudku

rozebírají, ztrácí se tato protiva » germanismu* a »slavismu« a vi-

díme tolik: staré djiny Slovan podobají se k djinám všech ná-

irod, vyvíjejících se ze stavu divošského. Historie nezná toho zla-

tého vku, kdy lidé žili v pokoji, tichosti a bez moci nad sebou.

';I staí Slované nežili v té » sociální idylle« ; vždy bylo by i absurdní

si pedstavovat, že práv Slované na poátku žili tak slavn a po-

zdji stali se hrubými a divokými. Nestranné studium pamtník
ukazuje, že staí Slované byli národ bojovný, podnikavý a ukrutný

a všecek jich byt byl v souhlase s tmito základními vlastnostmi

charakterovými. Zjemnní mrav zaalo se u Slovan pijetím

kesanství, této veliké kulturní síly. Ta slovanská plemena, jež

déle držela pohanství, déle zachovali svj poátený byt.

Touto okolností a nikoli sousedstvím s druhými bojovnými ná-

1 rody musí se vyložit fakt, že v dob dosti pozdní u baltických

Slovan nalézá se divoká bojovnost, otroctví, mnohoženství, ubíjení

1 dtí a starcv a konen i obtování lidí.

Idealisování Slovan— to ješt musím doložiti — Sobstianský

pipisuje hlavn politickým resp. národnostním úelm.
Nesprávný názor o charaktere starých Slovan poíná se prý

teprve na konci minulého vku Herderem a od Herdera pejal jej

Surowiecki, Šafaík, Kollár a jejich vlivem pijal se a pijímá se od

slavist posud. Ped Herderem až do nejstarších dob spisovatelé

( líili Slovany jako bojovné, udatné, ukrutné, sveepé. Sobstianský

oval jsem v sociolog, rozboru rukopisu Zelenohorského v Jagiov archive,

X. svazek.
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obzvlášt dovolává se spisu Lužiana Antona z r. 1783, ve kterémž

prý tento starší správný názor po prvé obšírnji, byl vyložen. Na

Rusi ješt Karamzin pidržel se staršího, správného mínní.

66. — To je tres názoru našeho ruského kritika. Já se tu nechci

pouštti do rozboru celé knihy Sobstianského ; avšak musím pece

vyložit, v em má pravdu, v em nemá a mimo to otázka o cha-

rakteru Slovan i v pozdjších studiích se nám bude vnucovat —
radji si ji tedy osvtleme hned zde.

Abych nepišel v podezení Sobstianským právem uvedené, že

totiž mnozí slovanští spisovatelé (Sobstianský pipustí, že neslo-

vanští spisovatelé nevedou si u vci lépe) z pohnutek politických

a národnostních Slovany tak nekriticky idealisují, povím strun,

kterými methodickými pravidly se ídím pi posuzování a studiu

charakteru národa netoliko slovanského, ale každého.

1. KZásady všeobecné.) O národech i o národ vlastním mže se

'souditi docela nestrann a není teba zbožovati vlastní národ;

mn na p. Slováci, protože poznávám jejich chyby, o nic ne-

jsou nemilejší, než když jsem chyb tch nepoznával. Nepochopuji,

pro poznávání skutenosti by vadilo pirozené lásce vlastního lidu,

I
jazyka, národa. V národy zvlášt vyvolené nevím. Nemám po-

Iteby snižovat národy jiné, aby mj tím vynikal. Poznávám také

ichyby jiných národv, ale ty mne tak nepálí, jako chyby ná-

roda mého, — mne samého. Uznávám pednosti národ jiných

ochotn, ale to na cit mj národní nemá vlivu žádného. Myslím,

že je mravní povinností, mluviti o národech vlastním i cizím

odkryt: národnostní augurství pekáží vlastnímu pokroku.

2. Pesvduji se poád více, že o vlastnostech národ soudí se tém
jpravidlem nesprávn aneb aspo povrchn. Lidé na lidech jiných

jobyejn vidí jen, co jedí a pijí a jak se šatí a ty dojmy smyslné a

bráv proto silné mají pak vliv na úsudek o charakteru— není

ovšem snadné poznat duši lovka a národa. Pijímám tudíž

úsudky takové co nejopatrnji, ba pímo s nedvrou — sám

proto úsudku svého pronésti se takoka štítím. Staí posuzovat

jednotlivá spoleenská zízení, nkteré jednotlivé vlastnosti du-

chovní a tlové— vbec neodvažuji se k paušálnímu ani chvá-

lení ani odsuzování podle zvyku tch, kteí dnes z národnost-

ních vášní a rozilení žijí.

3.; Jako pi lovku i pi národu hledím hlavn na duši a ducha.

í Jazyk nepokládám za svatý, ale za prostedek sloužící duchu
v zlém i dobrém. Mateský jazyk pirozen je prostedek nejmi-
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lejší a tudíž i nejúinnjší. Ve sporech národnostních jde mn
pedevším o zápas duchovní — idee a city, mravní cíle mn

j
rozhodují. Pokládám braní jazyka za barbarství bezduchého

f materialismu a politického mechanismu. Proti hmot však

bojovati chci duchem; proto jsem dávno vystoupl z církve

modloslužebného slovíkáství a národnostního fanatismu. Mrav-

nost — lidskost musejí býti cílem každého jednotlivce a národa.

Zvláštní národní ethiky není.

4. (Zásady speciální.) Nespokojujme se slovanstvím a slovan-

stvem — studujme vždy echa, Poláka, Rusa, Srba. Negenera-

lisujme ukvapen, jen ty vlastnosti, které skuten všem slo-

vanským národm jsou spolené v míe stejné, pokládejme za

slovanské (všeslovanské).

5. jStadojme Slovany nynjší a lépe pochopíme i Slovany minulé.

jSrovnávací studium žijících Slovan je jistjší než ten zastaralý

jhistorism, potloukající se nejradji v dobách co možná nej-

temnjších a nejneznámjších. Do minulosti vnášej svtlo z pí-

tomnosti ; mínní, že lze postupovati opan, je klam.

6. Pestame pokládati zízení a události poUtické a válené za

všecek život národ. Psychologicko-historická analyse na p.

eského Bratrství (uení a církevního zízení) anebo analyse Do-

mostroje praví nám o charakteru Slovan více, než njaký

byzantinský císa VI. století. Srovnávací studium Gotheova Fausta

s Dostojevského Bratry Karamazovými poví o nmeckém a ru-

ském charakteru více, než tucty vlasteneckých výron slovan-

ských a nmeckých demagogv — a demagogství dnes trní

i hodn vysoko.

7. Analogie s národy ostatními vždy dobrým je vdcem, jsou si

lidé v jisté dob za stejných okolností dosti podobní, více než

se na prvý pohled jeví. A jsou lidé, ím lidé vždy byli, vy-

víjíme se, ale podstatn se nemníme.

8. Okolí a píroda na lovka a národy poád a siln psobí

proto studium vliv tch mnohé otázky zdánliv národnostní

alespo z ásti dovede rozešit. Nepipisuj však duši, co je jen

na tle, ba snad jen na kožichu.

0. (Zásada nej speciálnjší). Poznávám poád lépe a lépe, že cha-

rakterem Slovanm Germáni jsou- nejbližší. Toho se ovšem mohu
doíst v každé vdecké etnografii, ale o to bží, poznat to

z života a literatury a podle toho i jednat. Na p. vyplývá mi

z toho pravidlo, že nmecké vlivy neporušily našeho eského
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charakteru tak, jak mnozí slavjanofilové se domnívají. Ostatn

i z dvod politických a národnostních umlé dlání národ-

nostních rozdíl je zbytené; politický vývoj ídí se mnohem
více skuteností, nežli fikcemi.

Proti vlivm ducha cizího nezbývá nežli postaviti vlivy ducha

svého. To dje se bezvdom; jakmile však lidé o tom poí-

nají uvažovat, nezbývá než sebestudium a studium cizího co

nejpesnjší a nejsvdomitjší a pak vdom dlat, co dlá se

bezvdom.

69. Te, doufám, dohodneme se s prof. Sobstianským.

Tedy pedn hlavní otázka : liší se Slované od Germán a Ro-

mán (po pípad i ostatních národ) svou vrozenou humánností,

projevující se i historicky, zejména v politice a válenictví, ne-

bojovností?

Odpovídám: ano! Slované liší se od dotených národ touto

vlastností; avšak je teba vlastnost tu náležit urit a urit zárove

stupe rozdílnosti.

Znamená to, že Slovan proto není a nebyl udatný? Prof. Sob-
stianský právem ukazuje, jak Slované sami o sob a podobn i cizí

posuzovatelé o nich vždy právem tvrdili, že Slované jsou udatní.

Znamená to, že Slované nejsou hrubí, ba suroví a ukrutní .f" Ne-

!znamená. Mže býti nátura velmi mkká a pi tom ukrutná ; takové

krajnosti mohou býti spojeny a bývají; ba zdá se mi, že je to ob-

izvlášt vlastnost Rus, jak to potvrzuje analyse charakter nejvtších

ruských umlcv a spisovatel, vystihujících charakter svého lidu.

Vidím to v Mítjovi Dostojevského, vidím to v Rpinov Ivanu

Hrozném, vidím, cítím to na živých. Vlastnost ta i neslovanské po-

zorovatele zaráží; souhlasí v tom úsudky etné a mohl bych citovat

adu dobrých spisovatel mn soukromí známých, jsou proto i do-

klady literární na p. Leroy-Beauliíi. Chci z Leroy-Beaulieua cito-

vati alespo hlavní vty.*) Leroy-Beaulieu klade sice píliš veUkou

váhu na vliv severního podnebí, zima a krajnosti podnební zpso-

bily prý charakter ruský
;
podnebí mlo a má jist vliv, avšak sotva

tak veliký — než tu nebží vyložit, jak charakter ruský se složil,

nýbrž jen o to, jaký jest. Leroy-Beaulieu tedy vidí v ruském cha-

rakteru velikou pasivnost, trplivost a resignaci až fatalistickou. Tato

vlastnost vidí se obzvlášt svede na ruském vojáku. »Ruský voják

*) Das Reich der Zaren und dle Russen (Pezoldv peklad) I. sv. 3. kniha,

o národním charakteru ruském.
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Ije nejvytrvalejší v Evrop; v tom ohledu dá se srovnati jen se svým

starým nepítelem, s vojákem tureckým. Oba mají schopnost strá-

' dáti a trpti, jež národm západu je cizí. Pi tom ruský národ od

\ pírody je na svt nejmén bojovný. Nebyl v žádné dob boje-

\ chtivý. Cokoli vybojoval, pud výbojce nemá. Ve své nátue míru-

i milovný, ve válce vidí jen bi, jemuž se podrobuje z poslušnosti

vi Bohu a caru. « Leroy-Beaulieu upozoruje dále na zvláštní srní-

išení tvrdosti a srdenosti, neitelnosti a dobroty; ve válce, v, boji

jruský voják je neúprosný, tvrdý, ale hned po boji je naivn dobrácký

:'a velkodušný, je ukrutný a zase od srdce milý. Rus není vytrvalý,

obzvlášt tam, kde nekyne mu úspch Ruský rozum je praktický

a positivní, nelibuje si v abstrakcích, nemá rád metafysiky, neza-

bývá se pravlastností vcí, za to nejradji se kochá vdami pírod-

ními a sociálními. »Je málo národ, jimž sentimentality tak úpln se

nedostává a kteí by si to tak chválili. « Záliba v praktickém a zdra-

vém smyslu stupuje se nkdy až do brutality; ekl Rus, že kus

sýra má vtší cenu než Puškin. Rus je realista, naturalista. Ruská

duše je melancholická — Hercen pkn nazval písn velkoruské zvu-

ícími slzami. Z této melancholie rodí se mysticism, zatlaující druhdy

koenný realism — Gogol, Dostojevský. Tato melancholie spojena je

s oddaností až fatalistickou : klid a rovnováha ruského mužíka pe-

kvapuje, napitý je obyejn smírný a nehluný atd.

Zde máme všecko, co Kollár, Herder a jiní o charakteru Slo-

van nám povdli. A ku podobným závrm dospli bychom ana-

lysí charakter Tolstého, Dostojevského, Garšina, Turgenva atd.

analysí íilosoííckých ideí Kirjevského, Kollára a Safaíka. Nebo
ten fakt, že se v Kollárovi, Safaíkovi, v Kirjevském, v Tolstém

a jiných slovanských myslitelích tak horoucí víra v ideál human-

nosti ujala váží pi nejmenším tolik, kolik výpovdi císae Prokopia,

Mauricia a jiných starých pán, jak nám je Stritter a j. ze starých

pramen shledali. *) Ku podobným závrm picházíme vbec ana-

lysí neslovanských lepších autor všech, kteí studiemi a posuzováním

Slovan se zabývali. **)

*) V druhém dílu Šafaikových Starožitností svdectví o starých Slova-

nech na konci jsou podána.

**) Z Anglian, kteí te tak bedliv studují Rusy, mohl bych uvésti

adu, kteí nesouhlasí s obvyklým deklamováním o barbarství ruském; upozoruji

na sociologicky velmi vzdlaného autora p. Drage: napsal román: Cyril, v nmž
studuje Rusy, jakožto své národní soupee. Je zajímavo vidt, jak mnohé vlast-
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Takovým tedy zpsobem Rusové jsou nebojovní a tudíž humánní.

A netoliko Rusové, ale i Poláci a my Cechové. Naši zui^iví Husité

a Táboi jsou tomu vedle našich Bratí jen dalším dkazem.

Jestliže však tato nebojovnost je vlastnost pkná, dobrá a lepší

než germánská bojovnost, nijak není eeno; obojí vlastnosti mají

dobré a špatné stránky. Nebží o bojovnost naprostou a ideální,

nýbrž relativní, o nebojovnost, která svou podstatou slouena je

s jinými a také nepknými vlastnostmi. Vyslovil jsem už proti Kol-

lárovi pochybnost o tom, zda li ideál humanitní dá se uskuteniti

tou slovanskou nebojovností.

Dokonce pak jiná je otázka, co my Slované máme milejší, své

nebo cizí vlastnosti — rozumí se, že své, i když o jejich výbornosti

nejsme vždy pevn a dvodn pesvdeni. Ostatn všecko to jsou

vci velmi prosté — jen scholastikové národnostní v tom rádi na-

lézají obtíže.

68. Vím ovšem, že to co uvádím z Leroy-Beaulieua platí o Ru-

sech nynjších — avšak do jisté míry platí to i pro dobu starší,

mezi Rusy a národy germánskými byl tehdy v celku týž pomr,
jaký je nyní.

Než nechme Rusy stranou — jaký pak je rozdíl mezi námi

Cechy a. Nmci ?

Rozumí se, že jsem pi svých slovanských studiích o tomto

themat mnoho uvažoval; snažil jsem se vc vypozorovat a formu-

lovat. Nebylo mi to snadné — až náhodou pítel Nmec jednou

mezi eí o charakteru nás echv a jich Nmc sdlil mi násle-

dující skutenou událost — malikost, jíž charakter echa a Nmce
znamenit je zachycen. Historie je dosti nevinná, jedná se v ní o za-

Jbití rr- koek ; avšak historie je pro naši otázku výtená a proto ji

podávám; ostatn, jak tená hned pozná, zabití nkolika koek stálo

mnohem více myšlének a cit, myšlének a cit lidských, než jich

stálo nkteré loupežné tažení v V. st., o nmž nám historikové na-

psali celé folianty.

Na národnostním rozhraní severovýchodním Cech koupil si (ne-

dávno) statek; pítel mj v kraji byl duchovním, ml píležitost hi-

storii pozorovat a dopozorovat.

Nový statká, jak eeno Cech, nenávidl — koky, ml proti

tm zvíatm, jak se íká, idiosynkrasii a proto byl všecek rozzu-

nosti ruské, které Leroy-Beaulieu také postehl, životu odpozoroval, a jim

nerozumí.

naSe doba i., II. 53
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en, když na svých dvou dvorech u svých šafá nalézal hojnost

koek. Šafái chovali koky proti myším. Jeden dvr byl v eské
obci a byl na nm šafáem Cech, druhý dvr byl už v nmecké
obci, šafá byl Nmec.

Mj pítel znamenal, jak statká pro koky skuten se stával

nervosní i ekal, co z vci bude, nebo bylo mu nápadné, že prost

nerozkázal, aby se koky odstranily. Picházeje na dvory po prvé,

po druhé, po tetí vždycky ptával se šafá a okolkoval, k emu
tolik tch koek mají — ale neekl jim, že jich nechce vidt. Po

tvrté se již tázal, zdali ty koky »ješt « mají.

Šafáovi echovi ty optovné otázky pánovy nedaly pokoje —
Nmec zstal klidný; poradil se s ženou, jako že ten pán patrn

koek nemá rád a proto se usnesli, že je chuata odstraní. Pán byl

tomu velmi rád, a nieho neíkal. Na nmeckém dvoe koky všal:

zstaly — až když jednou už píliš nápadn chválil Vávru za to, že

již nemá »tch« koek, šafá Schmidt se zeptal, peje-li si pán, aby

byly odstranny. Pán k otázce potakal a tak zmizely koky i z n-
meckého dvora.

Avšak na dvorech nad míru plemenily se myši — pan statká

poznal, že musí svou velkomstskou idiosynkrasii podídit ohledm
národo-hospodáským, a nechce-li, aby se sýpky staly myším krá-

lovstvím.

A nyní stejná historie se odehrává opaným postupem. Pán

po ase o kokách poíná mluvit velmi z daleka — patrn si tento-

kráte tím mén troufal dát pímý rozkaz; pak se zase obou šafá
jen dotazuje, nemají-li »ješt« koek— Vávra zase se poradil se svou

ženou — »Jáku, stará, nemyslíš, že pán si peje mít koky, když

se tak po nich ptá.?« a když pán pišel po tetí nebo po tvrté,

našel u Vávry nové koky. Zase Schmidtovi pochválil Vávru, Schmidt

zase se pímo otázal, má-li také poídit koky a když mu bylo e-

eno, že by to »snad neškodilo « — byly konen i na nmeckém
dvoe koky rehabilitovány.

Vidíte — vysvtloval mi pítel Nmec — tu máte echa Slo-

vana a Nmce Germána. Cech pán, kde by Nmec prost vyslovil

své pání a vli, neporouí pímo, ba ani nežádá, ale své pání svým

podízeným Cechem dá vycítit, dá se mu dovtípit ; Nmec šafá se

nedovtipuje, ale mužn a odkryt se po vli pánov táže a ten musí

se mu necht rozhodnout. K uritému rozkazu, co porueno, koná.

Pípad ten — pítel pokrauje — velmi mne zarazil a dal mn
myslit. Tázal jsem se sám sebe — který z obou šafá je milejší . .

.
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líbí se mi více ech, je v pomru obou více ita, nžnosti anebo

jak bych to nazval, ovšem i naše nmecká pímost a mužnost je

pkná, ale není tak milá. A co byste ekl — táže se pítel — jak

otázku rozhodl statká Cech ? Tázal jsem se ho na vc — jemu, zdá

se mi, nmecký šafá jaksi imponoval . . .

Pravíte: nmecká » pímost* — perušuji svého lidového psycho-

loga; jaká je tedy v tom eském napovdni a dovtípení »nepímost« ?

/Je to jen nepímost, ale nevidím v tom — pokrauje mj besedník po

krátkém rozvažování — neupímnosti, nic falešného, je v tom pouze

^nco mkího, jemnjšího, anebo jak bych to ekl...

To je moje historie o kokách — ujišuji, pouila mne mnohem
íce než. všecko, co od nejstarších dob až po dnes z literatury o cha-

iakteru Cech a Nmc jsem si shledával. asto a optn jsem si

Ic analysoval — nešlo mi dlouho z hlavy to ,slovo o nmecké: pí-

mosti. Vzpomínal jsem si, že nám Slovanm a obzvlášt nám e-
chm vytýkají jakousi falešnost a Iživost; vzpomnl jsem si, že my
sami si to vytýkáme — Dostojevský na p. kára ruskou nepravdivost.

I hledal jsem, zda-li v té netroufalosti a mkkosti našeho eského

statkáe není práv netroufalost lovka, jenž si lidem netroufá po-

dívat do oí, tedy netroufalost lovka pece jen neupímného .f"

Avšak — pemyšloval jsem — pro pak Rusové mají dvojí slovo pro

lež (Iga — sorva) } Není to ukázání, že je dvojí lež ? A nevykládá

se naše eská »faleš« do jisté míry tím, že nejsme samostatni,

kdežto v jádru svém nejsme falešní a neupímní, pouze » nepímí

«

(jak ekl mj pítel)? Této neupímnosti Nmci a jiní Neslováné ne-

rozumjí avšak— lekl jsem se opt — nevede tato nepímost

snadno ke skutené a nepkné neupímnosti? Ale co — hájí se ve

mn ech — nevede ta nmecká pímost k drzosti a hrubosti ?

Svil jsem své pochybnosti píteli. Obratem pošty dostal jsem

starou odpov — tak urit byl u vci rozhodnut. » Srovnejte

pece— radí zárove — kázání svých eských a našich nmeckých re-

formátor, teba Husa a Luthera, uvidíte (sit venia verbo) Vávru a

Schmidta. Co pak nepochopujete, že do Vaší eské mkkosti musila

se pimísit germánská pevnost Wiklifova a pozdji Lutherova?«

List mne potšil ale i nepotšil — bez Wiklifa by to nebylo

šlo r A pomohl nám Luther ? . .

.

Nebylo by nám možné— (vím, že se pi tchto úvahách byzan-

tinští císaové, píšící o Slovanech, v hrob obracejí) — zvykati si,

když už jsme tak mkcí, ke vlastnímu pevnému pedsevzetí, k ta-

kové autosuggesci ve vtším slohu, donutit sebe samého sám, tak

53*
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jak ti naši sedláci prosili slavného úadu, aby jim bylo porueno

dlati silnici, které tak tuze potebovali . . . Ped Karsem dva ruští

mužíkové vojáci dívají se na pevnost.

A. Vezmeme ji?

B. (Obzírá pevnost jako by znaleckým okem) — Nevezmeme,

není možná.

A.... Jestli že nám rozkážou?

A. . . . Vezmeme — rozumí se . .

.

A tak ten mkký, nebojovný mužík, jak Leroy-Beaulieu íká,

stává se nejlepším vojákem, mkký lovk stává se udatný k ne-

uvení. Všecko tedy tkví v tom, abychom sob my sami rozkazo-

vali, ne cizí . .

.

69. ... Prosím tenáe za odpuštní, jestliže jsem se prohešil

proti formám kritické úvahy vdecké — již se vracím k vývodm
prof. Sobstianského. (Myslím ovšem, že jsem se od nich ani ne-

odchýlil.)

Sobstianský proti Herderovi, jak už vzpomenuto, uvádí histo-

rika Anto7ta, jenž prý o Slovanech správný názor formuloval. V Anto-

nov spise: Erste Linien eines Versuches uber der alten Siawen

Ursprung, Sitten, Gebráuche, Meinungen und Kenntnisse 1783 Sob-
stianský vidí potvrzení názor o Slovanech ped Herderem panují-

cích, že totiž byli udatní, bojovní, sveepí a ukrutní, jako národové

jiní. Dejme tomu, že Anton má nám býti autoritou — skuten
velmi soustavn zpracoval otázku spornou, na základ autorit star-

ších a starých, avšak mimo to i na znalosti jazyka a pozorování ži-

jících Slovan. *)

Proetl jsem spis Antonv pozorn, ale nenalézám v nm toho,

co tam vidí Sobstianský. Anton Slovanm té bojovnosti, ukrutnosti

a sveeposti nepipisuje, jak Sobstianský se domnívá. Anton líí Slo-

vany jako bojovné, je pravda, ale ta jejich bojovnost i u Antona je do-

cela zvláštní a jiná než nmecká. Anton líí Slovany jako bojovné;

avšak když se s líením tím srovnává všecko ostatní, co o charak-

teru Slovan uvádí, vyniká i podle Antona rozdíl Slovanv od

Nmc docela jasn. **)

''^) V pedmluv Anton tuto svou methodu jasn vykládá.

**) ÉP:P''^ uvádí o charakteru devních Slovan tyto hlavní punkty. V ka.

pitole o ^charakteru a vzdlání« teme, že Slované nebyli zlobiví, mezi sebou

'; že velmi byli milí a lahodní, neznali nesmiitelnosti, pohostinští byli více než

Germáni (Anton výslovn to praví); starali se nadmíru o chudé, krádeže ne-

bylo — vzíti cizí pokrmy a nápoje k[uhostní, nebylo jim krádeží. Vyznamená-



Anton vbec v nkterých vcech konstatuje rozdíl mezi Slo-

vany a Nmci. Avšak hlavní rozdíl mezi obma tkví v tom, že o Slo-

vanech podle starých pramen tvrdí, že byli záhy zemdlci a již

z toho jde, že národ nebyl tak bojovný, jako Nmci, kteí všech

zemdlských prací pímo se stydli. Toto Anton ve svém spise o Slo-

vanech výslovn neíká, a tudíž se i Sobstianskému tento veliký

rozdíl mezi starými Slovany a Nmci ztratil. Avšak Anton napsal

i spis o starých Nmcích, v nmž stejnou methodou a stejným zp-
sobem postupuje a ve spise tom máme docela jasný komentá
k tomu, co ve spisech o Slovanech by nevynikalo samo sebou. *)

Ve spise tomto teme, že každý národ — (tudíž i Slované) —
z divošství pichází v barbarství a z barbarství v kulturu ; Ger-

máni, když pišli do styku s ímany, nebyli již divochy. Germánská

docela význaná vlastnost byla bojovnost a láska k svobod— jen

udatnost byla ctností, práce v potu tváe se jim nelíbila, radji ce-

dili krev.

V kapitole o » Válce « Anton germánskou chrabrost a bojov-

nost líí docela jinak nežli v téže kapitole líil ve spise starším tyto

vlastnosti Slovan. Patrn Antonovy oi jiskily, když tak nadšen

' váli se _udatností, bez níž by nebyli opanovali tak rozsáhlé zem, které ásten
ješt mají v držení; s udatností spojena byla láska k svobod, netrpící naprosto

nejslabších okov. Mysl mli sklonnou k veselosti — Lužian, a asto trpti

musí tvrdé nakládání svého nmeckého junkera, je veselý. Tato veselost asto
zvrhala se v lehkomyslnost. Byli ukrutní; ukrutnost pochodí z udatnosti vzd-
láním nezmírnné ; te tu i tam pechází ve mstivost. Rádi pili, byli-li vilní, Anton
neví: manželství je jim svaté. Konen Anton odmítá líení západních spiso-

vatel, kteí Slovanm pipisovali: nevrnost, nestálost, zkaženost, tupost, ne-

uelivost, drzost, zlodjskost, nemilosrdnost. Anton uvádí žalobu, že prý Srbové

v Lužici proti Nmcm jsou potmšilí a zlí ; avšak pokládá to více za nedvru a

myslí, že se vyvinula potlaováním se strany Nmc. Staí Slované byli písn
spravedliví. V kapitole o »Válce« Anton chválí slovanskou bojovnost; to vyža-

duje sousedství a hledání nových sídel. Válili k vli koisti, kdo byl ve válce
.

udatný, byl ctn. Ve válce byli velmi ukrutní; asto pili z lebek nepátel.

»Ukrutnost kmen, válících s Nmci, je známa, avšak píHš asto podobným
nakládáním k tomu byli dráždni. « Ješt za Prokopia (tedy v VI. st.) spravo-

vali se demokraticky; Anton vytýká zvláštnost jazyka, že se pojem: vládnouti

neoznauje slovem, oznaujícím velmože a pána.

. Mimo válku konen Anton uvádí v kapitolách posledních, že se Slované

zamstnávali orbou, lovem, velastvím a dobytkástvím. Celý národ byl hu-

dební a zpvný. Mli dovedné kováe, tkah, obchodovali atd., mli více vdo-
mostí než Nmci.

'•) Spis sluje: Geschichte der Teutschen Nazion, vyšel 1793; v I. díle

jedná o charakteru, mravech a vdomostech Germán. Viz kap. VI. a násl.
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vypisuje, jak Nmci, kde vyhráli, t)byvatelstvo zotroovali, jak jejich

útok byl hrozný a jak celý národ záhy zízen byl vojensky. Jestli

že neválil, Germán jen lovil — potem a prací si zaopatovat pokrm

a nápoj, pokládal za otrocké, —• otroci musili na pracovat.

Anton tudíž rozdílu mezi Nmci a Slovany v píin bojov-

nosti nezmenšil, naopak jen potvrdil. Opakuji však, že je ovšem ne-

správné, starou dobu á la Rouseau si idealisovat — v tom Sob-
stianský má pravdu. Naši pedkové byli hrubí, suroví, ukrutní atd.>

íale nebyli tak bojovní, celou svou náturou bojovní a pánovití^

jako Germáni.

Podobn Sobstianský nedosti pesn vykládá názory Ilerde-

rovy o Slovanech. Herder — jak jsme etli — netvrdí, že Slované

nebyli udatní, ale tolik íká, že Slované milujíce klid, nebyli s to,

trvale se organisovat vojensky a že tím od Nmc, kteí to do-

vedli, byli potlaeni. Herder vytýká, že Slované nedobývali panství

svtového, že byli zemdlci a obchodníci. Ve svém poddanství stali

se lstivými, ukrutnými a otrocky línými. Pipouštím však, že i Herder

starou dobu vbec a také slovanskou si pedstavoval idyllitjší, než

ml; v tom práv byl žákem Rousseauovým a pokud se týká staro-

slovanské záliby v orb, úinkovaly snad i tehdejší idee fysiokra-

tické, jimž i Rousseau se své strany podléhal. Pes to však Herder

ve hlavní vci správn podával o Slovanech, co starší a novjší pra-

meny ped ním dávaly.

Sobstianský se mýlí, ka, že Herder pílišn idealisoval Slo-

vany — alespo neidealisoval pouze Slovan, nýbrž i Germány. Pe-
tme si jen v »Ideách k filosofii djin* hlavu o »Nmeckých náro-

dech« a uvidíme, jak Herder soudí o Nmcích. Líí je docela jako

Anton, jsou mu rekové a pánové štítící se práce; takoví byli a

ásten posud jsou. Ostí jejich mee zle pociovali vlastní kme-

nové, ale i » chudáci Slované i Prusové, Kurové, Livonci a Estové,*

avšak Nmci odrazili i divoké Huny, Uhry, Mongoly a Turky.

»Oni tedy to jsou, kteí nejvtší ást Evropy netoliko vybojovali,.

zúrodnili a podle svého zpsobu zaídili, nýbrž také uchránili —
jinak by ani to nebylo mohlo vzrsti, co vzrostlo. Jejich postavení

mezi ostatními národy, jejich vojenské zízení a kmenové vlastnosti

staly se tudíž základy (Grundfesten) kultury, svobody a jistoty

Evropy; djiny, tento svdek neporušený, dávají zprávu o tom, zda-li

svým politickým stavem nutn nebyh i píinou pozvolného pokroku

této kultury.*
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Herdei- tedy vidí ve zvláštním vojenství Nmc pirozenou pí-

inu posavadniho kulturního vývoje; Slované tak bojovní nebyli a

proto Nmcm podlehli, avšak— a to jsme již etli díve ... — na-

stává doba více nevojenská a tudíž — vedle Nmc — i nebojovní

Slované konen pijdou ku platnosti.

Jak a pro Herder a jiní vili v budoucnost isté lovckosti t-

o tom jsme již také mluvili; zde toho teba jen vzpomenouti, aby

bylo jasno, že vc tak, jak Sobstianský ji líil, se nemá. Herder

neukazuje, že jen Slované provedou humanisaci všeho loven-
stva, — to byla idea Kollárova. Herder oekával evropské sou-

státí nevojenské, v nmž princip humanity u všech národv a

všemi národy bude dsledn proveden. Militarism byl Herderovi

jen pechodní prostedek humanisace, práv tak jak moderním so-

ciologm Comteovi a Spencerovi. *)

70. Podívejme se te na KoUárovy názory o Slovanech. Sob-
stianský vytýká mu nepímo — Safaíkovi pímo, že staré a tudíž

nynjší Slovany idealisoval, že jejich charakter líil poeticky a sen-

timentáln.

KoUár skuten Slovany nekriticky idealisoval. Avšak idealisace

ta netkví tak v tom, že jim pipisoval tak velikou nebojovnost a

humanitu, nýbrž více ješt v tom, že jejich odprce píliš ern vy-

maloval ; byl k našim národním odprcm ve mnohém nespravedlivý.

Vytkli jsme to již. Avšak bylo by nespravedlivé nezpomenouti, jak

o Slovanech v té dob posud psali také nmetí, maarští a jiní spisova-

=") Sobstianský se domnívá, že Herder poteboval pro svou humanitární

theorii alespo jeden nevojenský národ a že tím národem stali se mu ruští

Slované, k nimž pilnul svým pobytem v Rize. Pobyt v Rize na Herdera ml
vliv, avšak Herder ml — a to je hlavní vc — ponkud jiné theorie, než So-

bstianský je pedkládá. Zejména vil, že vývojem doby i Nmci stali se mén
bojovnými a proto nepoteboval nebojovných Slovanv pro ten úkol, jejž So-

bstianský jim ukládá. Odkud však Herder erpal své názory o Slovanech, jak

jsme vidli, sám nám ekl, uvádje Antona a j. spisovatele. Ped Herderovými

>Ideami«, v nichž líí Slovany, vyšel také spis Gebhardiho (Allgemeine Ge-

schichte der Wenden und Slawen 1789), z nhož Karamzin mnoho erpal pro

charakteristiku starých Slovan; Sobstianský sám uvádí to, co Gebhardi íká

o udatnosti Slovan — íká totiž, co Herder, že totiž s poátku nebyli udatní,

teprve pozdji, když se nauili váliti od svých nepátel a že jejich udatnost

byla vlastn passivní, nikoli »pravá« atd. Herder liší se od Gebhardiho hlavn
tím, že klidn konstatuje své mínní o národech všech, tudíž i o Slovanech a

stejn o Nmcích. Je však možná, že sympathie k Slovanm a zejména Rusm
erpal hlavn ze slovanských lidových písní — i v tom nevidl bych nekri-

tickosti.
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tele a nikoli spisovatelé podízení. Znám literaturu tu dost dobe a mohu
bez vášn íci, že v nmeckých spisovatelích i s této stránky jeví

se jejich tvrdší bojovnost a pánovitost. Když na p. Hegel svému

národu tak jednostrann pisuzoval všeliké prvenství — pro se divit,

když KoUár svému národu je dává? Vyznal jsem, že Kollár tu i tam

Iproti našim národním odprcm projevuje více nenávisti, než se na

jíilosofa sluší — avšak jak týž Kollár z celého srdce uznává i n-
mecká dobrodiní, na p. práv Herdera!

KoUárova idealisace Slovan i proto je tak jednostranná, že

sice uznává i naše slovanské vady, ale nevidí vždy tch chyb veli-

kých a hlavních, žaluje jednostrann pouze na nesprávnost a nedo-

statek osvícenosti. Ve skutenosti ml chyby naše hledat hloub a

hlavn neml vinu našeho úpadku tak jednostrann vidti v zá-

myslech a zlob nepátel. To naíkání a žalování na osud na p.

Slovan polabských je jist slabé — i Nmci na p. a jiní národové

ztratili a ztrácejí své pdy pod náporem Rusv.

Ty a pod. vady Kollárovy všecky jsme na svém míst ne-

strann pipustili. Jak by však podle názor mých i básník velmi

nadšený mohl napsati teba novou » Slávy Dceru «, vykládati nemu-

sím. Starý romantism i v tomto oboru mizí a vymizí.

Kollárova nekritická idealisace Slovan nevyplývá však pouze

z národnostního citu, nýbrž má své dvody i v nedokonalé vdecké

method. I to jsme na svém míst vytýkali. Zejména musíme ješt

íci a opakovat, že Kollár chybuje, pipisuje Slovanm všem beze

všeho vlastnosti docela stejné, kdežto ve skutenosti i co do ne-

[bojovnosti jsou jist kmenové rozdíly na p. mezi chrabrostí Pol-

skou, udatností ernohorskou a neústupností Ruskou. Podrobnjší

psychologická a sociologická analyse by ta rozhodn nalezla od-

stíny a rozdíly stupové i kvalitativní. Vyslovil jsem už, že Kollár

vlastnosti slovenské nevdomky uinil slovanskými.

Kollár také píliš prost neiní rozdílu mezi Slovany starými a

nynjšími; alespo vnjší podmínky života byly v dob staré velmi

rozdílné a již z toho vyplývají nkteré rznosti ve vlastnostech, teba

ne základní.

Kollár ovšem práv tak nepesn líí vlastnosti Germánv, a

vším tím se stalo, že mezi Germány a Slovany ustanovil rozdíl tak

naprostý, který se jeho základní filosofické idei, humanit, píí.

Avšak i to jsme již doznali, že Kollár nebyl s to, ideu národnostní

a humanitní souladn zcelit.

Tato idealisace Slovan konen — hledíme-li k vývodm
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Sobstianského — nepochodí pouze od Herdera, nýbrž od Slovan

a hlavn od nás Cech, resp. Slovák.*)

Sobstianský však docela právem žádá, abychom si v tom po-

ínali krititji. Avšak musím ve prospch našich »idealistv« ukázati

iešt k jedné vci. KoUár — jak vyloženo — kolísal mezi vzájem-

ností literární a národn politickou. To znamená tedy také, že i Slo-

vanm pipisoval bojovnost a udatnost.

Kivdilo by se Kollárovi, kdyby se mu v otázce nebojovnosti

Slovan pipisovala naprostá nejasnost. Sám pece — (viz § 10.) —
odpovídá k námitce, jež se Slovanm inívala pro jejich pílišnou

mkkost: Slované, praví, mají síly a energie dost, srdnatostí a zmuži-

lostí dobyli si panství nad desátým dílem zemkoule, udrželi je za

nejvtších bouek mnohých století a proti nejprudším útokm et-

ných nepátel. Ovšem Slované nikdy se nedomáhali nadvlády

svtové, nikdy nezabývali se krveprolíváním a podmaováním jiných

národ z emesla, proto že svobody si ctili i na nepíteli a ji milo-

vali, vbec milovali více mír nežli válku. « **)

Smíme tudíž své vývody vi prof. Sobstianskému shrnouti

takto : Kollár — (o jiné nám tu nebží) — pochybil svou idealisací

Slovanv, ale chyba je menší, než Sobstianský míní a tkví v jiných

píinách, nežli které Sobstianský vytknul.

*) Ve spise o vzájemnosti Kollár pro svj názor o Slovanech dovolává se

hlavn Herdera; ve svých »Výkladech« (II, 6H) dovolává se Komenského, jenž

už nazval národ náš T^holubiÍTrKc. Z Karamzina pipomíná v té souvislosti, že

Rusové a všickni Slované od starodávných as byli milovníky holub. Dále

se dovolává polských autor, Surowieckéhó, Rakowieckého a Niemciewicze,

pak Mohsena (1781), Linharta (1791), Csaplowitse (1829). A všichni tito spisovatelé

a obzvlášt i nmetí Slovanm pipisují v celku vlastnosti, které Kollár jim

pipisuje. Ješt bych ukázal na pramen, jehož Šafaík se dovolává ve svých

djinách slovanské literatury; bezpochyby i Kollár spis znal; míním Rohreruv

Versuch uber die slavischen Bewohner der oesterr. Monarchie 1804; ve spise

tom všecky hlavní pouky Šafaíkovy a Kollárovy se nalézají a obzvlášt se

poád ukazuje na neblahý vliv dlouhé poroby. V eších Rohrer dovolává se

Kieggera, jehož spisy v echách velmi byly známy, a ten napsal o nás: »Die

Bohmen sind ihrem moralischen Charakter nach — iiberhaupt — fromm, oft

bis zum Aberglauben, anhánglich an die Religion ihrer Vater, ihre alte mon-
archische Regierungsform, und an ihre alten Sitten und Gewohnheiten; arbeit-

sam, beharrlich, andauernd bei allen Beschwerlichkeiten — seibst des Krieges; —
tapfer, aber doch friedliehend; immer frohen Muthes, langmthig, mildthátig,

redlich und treu. In ihrem áussern Betragen sind sie gerade trocken und ver-

rathen gewohnlich auch eine geringe Politur. So ist der Grundcharakter der

Bohmen, wenn er rein und unverfálscht gelassen wird.« Rohrer, 1. c. II., p. 155.

'^'') O vzájemnosti § 15.
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71. Zdá se mi, že te vznik Kollárovy idee historicky je dost

osvtlený. Vidíme netoliko, jak a odkud jednotlivé myšlénky KoUá-

rem byly používány, kdo ve vliv ml vtší, kdo menší; poznali

jsme však i celou dobu jeho, vidíme ho tudíž .v celém kulturním

prostedí. Nezbývá, než nkolika rtami doplniti rozvoj slovanské idee

po KoUárovi, pokud tento rozvoj další i v Kollárovi byl už naznaen

a pokud KoUár sám na lidi doby pozdjší psobil. Tím podána bude

charakteristika tetího období našeho obrození, doba od konce let

40tých do konce let 70tých.

Uriti skutený vliv osoby není snadno. U Kollára je to tím

tžší, protože ti, ve které psobil, zejména jeho vrstevníci, sami pod-

léhali týmž vlivm, kterým Kollár sám podléhal; Šafaík na p. erpal

stejné idee ze stejných pramen — v em tedy byl skutený vliv Kol-

lárv na jeho myšleni.^ Kollár formuloval, co se cítilo a vilo obecn.

Ukázali jsme na zvláštní pomr Kollára a Safaíka. Celakovský*)

na p. pro charakteristiku starých Slovan sám dovolává se Safaíka

a Kollára a idee obou prost pejímá — kdo v tom ml vliv roz-

hoduj ící.í'

Rozlišovati by se musily vlivy jazykové, básnické, filosofické

ja národn-politické **, Vliv KoUárv byl veUký; pokud vidím, nej-

jvíce psobil jako buditel vlastenecký a tím národn-politický. Na
tento vliv politický v prbhu studie astji narazíme. Tvrí pso-
bení jeho ideí nebylo tak hluboké a nemohlo být, protože Kollár

ideí svých sám nepropracoval dosti samostatn.

Spis o vzájemnosti se peložil do srbštiny, ruštiny (2krát), ale

»Slávy Dcera« zstala dost nepovšimnuta u Slovan. Zdá se mi,

že literární vliv Kollárv, kde nebyl osobní, jako na p. na Gaja,

byl slabší, než vliv asové idee slovanské a že psobení » Slávy

Dcery « pekážela nejednotnost básnické koncepce a její až archaeo-

! logické provedení, Kollár není ten básník, jenž by mozek a srdce

mocn a neodolateln byl strhl a na vždy upoutal; alespo jeho

, základní idee nezmocují se myslí na dobro a na vždy. Proto

I »Slávy Dcera « mimo Cechy a Slovensko nevzbudila hlubšího ohlasu.

' Kollár byl náš prvý básník, ml vliv svým bohatstvím slovesným,

ipodncoval a udržoval city národní, ale nevidím hlubšího vlivu na

! básnících a tém žádného na naši vdu a filosofii. Ohlas jeho zá-

kladních ideí filosofických, jeho filosofie djin je tém nijaký;

*) tení o poátcích djin vzdlanosti a literatury národ slov., 1877, iil.

-'') Ve »Sborníku« podávají se rzné podrobnosti; odkazuju k nim tenáe,

nechtje tu vci opakovati.
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naši myslitelé erpali z nmecké literatury i Štúr, jenž Kolláreni

se v mládí nadchl, svou filosofii djin si bére od Hegla. Kollár

neml vlastn žádné školy. Kolem nho nevyrostlo nic podobného

slavjanofilm a ani školy básnické nestvoil. Básn Godry, Furcha,

Kamenického a j. nesou jeho vliv, ale málo znamenají; Vocel držel

se vlastn více Gotheova Fausta než » Slávy Dcery « a echova
»Slavie« i bez KoUára mohla dopadnouti tak abstraktn-romantická.

Svatopluk Cech sám nám íká, že ven Kollár ml vliv — jako

básník, jako myslitel, jako buditel? Snad práv tento píklad nejlépe

by mohl osvtliti, jaký jeho hlavní vliv býval, — povzbuzující.

Jsou i následníci Kollárovi na speciálních ideách jeho více zá-

vislí, jako na p. Hrobo, ale tím, co íkám, se nevyváží.

Pro své mínní mám hlasy svdk, jak se iká, klasických.

Celakovský již r. 1831 rozhorlen touží na neuznání, s nímž

» Slávy Dcera « se potkává a vytýká kritice, že o ní nieho neumla
povdt.*) Celakovský sám > Slávy Dceru « prohlašuje s Rukopisem

Králodvorským za »ono veliké alfa i omega básnictví eského «, ale

sám hned mluví o »omrazování« a to zpsobem, jenž se divn vy-

jímá v takovém chvalozpvu. O nco pozdji — r. 1835**) — mluv
o vydání » Slávy Dcery « z r. 1832, Celakovský V. zpvu již vytýká,

že » sonety zpvu toho v ohledu básnickém skoro veskrz nehodný

jsou takového mistrovského péra, jakovým p. Kollár vládne«.

Jist »Slávy Dcera« mla národní a politický vliv zejména na

mládež, to pece víme ze zkušenosti; vypravuje nám o tom Malý.

Ze prý po rukopisech Kralodv. a Zelenoh. nic v takové míe ne-

psobilo na vlastenecké roznícení mladých srdcí, jako Kollárova

* Slávy Dcera «. Malý praví, že »od tch dob — (má na mysli hlavn

2. vyd. z r. 1824.) — neopakoval se v národu našem podobný úkaz

tak všeobecného enthusiasmu, jaký vzbuzen byl vše uchvacujícím

vzletem mocného genia Kollárova. Nynjší stízlivé pokolení nemá
ani zdání, k jaké výši v onch dobách povznášelo se blouznivé

vytržení vlastenecké mládeže eské, podnícené Kollárovou >'Slávy

Dcerou «.***)

Hurban starší podobn mluví r. 1851 o velikém vLvu, jejž

»Slávy Dcera« mla na tehdejším Slovensku; podobn dotený do-

-) . . Musea 1831, 39. Otišt. v Sebr. spisech (Kober) 1880, IV, 36G.

**) eská Vela 1835, str. 267, 1. c. p 38i. Že by se » Slávy Dcera« nebyla

rozebírala k vli censue, jak jsem etl, tuším v Bakovského djinách litera-

tury, není správné: co pak nebylo co mluvit o ideách a dokonce o umní
policii nepodléhajících?

'""•')
J. Malý, Zpomínky a úvahy, 1872, p. 47.
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pisovatel ze Slovenska, píšící proti Kollárovi do Havlíkova Slovana

vyznává, že » Slávy Dcera« byla ona vis motrix, která nás ospalých

Slovák oduševovala.« *)

Jestliže i Pypin**) praví o » Slávy Dcei: » Podnes, v druhém

už pokolení, Slávy Dcera zstává jediným básnickým zákonníkem

panslavismu, tehdy pravda zcela ne tak strašlivého, jak si jej malo-

vali protivníci «, — tedy vidím v úsudku tom, jakož i Hurbanov,
Malého i Celakovského jen potvrzení toho, co íkám, že totiž, jak

I
Malý lépe ekl, než myslil, Kollárem se povznášelo vytržení vlaste-

necké. Stav vci velmi brzy správn charakterisoval Havlíek.

Již roku 1846 Havlíek*) nám líí, jak vlastn »Slávy Dcera*

;psobila na mládež akademickou — jak ji deklamovali a napodobili,

•jak se uilo azbuce a gramatice nkterého nebo všech slovanských

jazyk, avšak jak vlastn žádný ani slovanským jazykm ádn se

nenauil a ovšem ani — eskému. Havlíek, jakožto zapísáhlý ne-

foítel vší poloviatosti a nejasnosti, tento panslavism z té duše pojal

Iv nenávist tím vtší, že sám pece žil na Rusi a v Polsku a že po-

Imry tchto nejvtších dvou slovanských národ náležit poznal.

Havlíek po Dobrovském byl prvý vynikající Cech, jenž zejména

ruské pomry prostudoval a jenž tedy to, o em jiní blouzniv

psali, znal i ze skutenosti.

Mohu si živ pedstavit, jak se mu protivily ty slovanské

deklamovánky. Ve své jadrné mluv praví nám, že se z Ruska

a Polska dom vrátil jakožto uvdomlý Cech; stal se prý » pouhým
neústupným Cechem, ba s jakousi tajnou kyselostí proti jménu

Slovana «. »Patriotism. slovanský « — horlí — »jest jenom o nco
mén horší než kosmopolitismus*; a proto že v ob nepocioval

/ani trochu kosmopolitismu, praví: >Zkrátka, s hrdostí národní eknu:

Já jsem Cech, ale nikdy já jsem Slovan. « Proto také zavrhuje všecko

blouznní o jednotném písm a o pijetí ruštiny jako spisovného

jazyka: dobrovoln jazyka se nevzdáme nikdy — odbývá ty, kdo

y k tomu radili.

Mohlo by se namítnouti, že za ten vliv, jejž tú Havlíek odsuzuje,

KoUár není odpovden. Pece: nerozhodnost, neuritost a kolísání

Kollárovo ochromovalo vlivy rozhodn dobré a pkné. (Dokonení.)

'') Hurban v »Slov. Pohradech* I. 4, p. 123; u Vlka v »Dejinách litera-

tury slovenskej« (2. vyd. p. 36; Havlíkv >Slovan« 1850, p. 1485.

"'"-') Pypin, Historie literatur slovanských (Kotík) II, p. 402.

-**) Pražské Noviny 1846, 15. února a pozd. ve lánku: ech a Slovan.



Reforma klassickvch studií.

Napsal Dr, Betislav Foustka.

(Dokonení.)

19. Studium v naznaeném smru podávalo by nejlépe celkový

názor na klassické národy; aby byl pokud možno jednotný, o lo

již by musil usilovati každý jednotlivec studující.

Studium to bylo by filosofické, hledíc vyložiti jednotliviny na

základ všeobecných zákon, pokládajíc jednotliviny za znak celku

a ukazujíc vzájemnou souvislost všech jev
;
pstováno na základ

obecných zásad a znajíc svj pomr k ostatním odborm lidského

vdní, nezstávalo by uzaveno v úzký kruh specialistský a chránilo

by ped malicherností.

Studium to by bylo odborné, ponvadž by se chápalo svých

pedmt ne se stránky formální, nýbrž s vcné podstaty; majíc

pedmty z nejvtšího dílu duchovdné, vykládalo by je na základ

odborných vdomostí duchovdných a methodami duchovdám pí-

slušnými. Víme, že k vysvtlení sebe všednjšího jevu duchového

nebo spoleenského je teba znalosti odborné, nerci-li v pípadech

složitých. Kdo na p. chce nkterý jev státní vysvtliti, musí míti

odborné znalosti; kdo chce njakou metamorfosu básnickou nejen

popsati, nýbrž i vyložiti, musí míti odbornou znalost, aby ukázal,

jak rozumti takovému pežitku fetišistskému, jak pochopiti, pro
umní v dob polytheismu ješt se obracelo k rozumovému období

pedchozímu. Kdo na p. chce vyložiti, co znamená Sokratv vnitní

hlas, »daimonion«, musí znáti podstatu psychologických pojm a

jejich vývoj, aby mohl ukázati, jaký je pojem daimonion a jaký

stupe zaujímá ve vývoji pojm o svdomí. Tak chápaly by se
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jednotlivosti se stanoviska odborného, tak celé spisy; toho názoru

ovšem nemže nahraditi sebe »vyšší hermeneutika*. Tak by miisil

býti pochopen celý život antický.

Studium ono bylo by dále moderní, ponvadž odpovídá poža-

davkm, jaké poíná klásti doba pítomná a ješt více bude klásti

nedaleká budoucnost. Vk náš je rozechvn, neucelen, roztíštn.

Nejasný v celém názoru na svt a žití. Z doby rozechvlé a roz-

kouskované ozývá se poteba nových pevných zásad a ideí. Z ne-

jasnosti v názoru, tužbách a cílech hledá se útoišt ve lovku
samém. Poznati podstatu pirozenosti lovka a spolenosti jeho a

odtud vyniknouti z nynjšího stavu k sebevdomému žití — k tomu

zaínají snahy doby smovati. Hluboké záhady filosofie lovcké,

spoleenské a politické poínají zajímati od nejjednodušších úkaz
až k nejsložitjším projevm. Tak zdá se, že dochází cti výrok

Popv, že koneným cílem všech lidských snah je -— lovk.

Vzhledem k tmto pomrm zda není nutno, aby i nauky

o život klassických národ poskytovaly píspvek ku snahám doby

neodvratn a zákonit postupující? Pstování klassické filologie

v bývalém zpsobu není na dlouho dobe možno, jestliže se nemá

pes ni pejíti k dennímu poádku jako pes nco, co pichází

v odpor s duchem doby. Ze na p. na stedních školách uinny
jsou v nkterých zemích poátky s omezením a odstranním ecké

filologie, to je zajisté významné.

Pravíme proto, že obecnjší zfilosofitní a zvnní klassických

studií zárove je zmoderní: bude takové studium chápati antický

život na základ lidské pirozenosti vbec a tím uvede jej v sou

vislost s plností života moderního, jejž sami pociujeme. ekl dobe
Turgot, že lidé v hlavní podstat své zstávají v každém vku stejní

jako voda moská ve vlnobití. Bude -li mládež poznávati, že život

antický práv tak je projevem pirozených lidských stránek, jež

námi hýbají, jako život náš, najde ve starých djích mohutný ohlas

vlastního nitra, a život klassický — smím-li to obrazn íci — roze-

chvje ist lidskými strunami i v srdcích nenaklonných klassickým

studiím. Tím lze klassických studií nejen prakticky využiti pro po-

žadavky doby, ale i zjednati jim zase hlubších sympatií.

Pokud by studium takové zpsobovalo možnost na gymnasiu

pouiti ásten o tom, co znamenají jevy spoleenské a státní,

pipravovalo by také lépe gymnasisty na p. pro práva, než dosud

je možno.
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Konen by studium takové pispívalo klassickým filologm

k tomu, aby aspo na duchovdách budovali pibližn celkový

názor na život, a toho je v naší rozervané a rozptýlené dob velmi

teba. Tak byla by jim dána možnost, aby vyhovovali aspotí. á-
sten pravému smyslu Komenského uení, jeho všenázoru a všeúsilí.

Studium ve smru námi oznaeném zajisté umožuje splniti po-

žadavek minist. výnosu chápati totiž starovk zpsobem filosofickým,

tak aby se jednotlivé jevy pojímaly v pomru ku klassickému celku

a v pomru k lidské pirozenosti. Ale studium to také podstatn

dopluje a dovršuje dobré nábhy na opravu klassických studií,

obsažené v onom výnosu.

20. Již vnitním svým obsahem psobila by taková reforma

klassických studií na stav vyuování gymnasijního, jak vysvítá ze

slov celého paragrafu. Ale vedle toho bylo by si pro dovršení

gymnasijních studií ješt jiných dsledk páti. Pi maturit totiž

i od žáka se požaduje jistý celkový názor o klassických národech,

hlavn o jejich literatue. Mže se pochybovati, zdali je ho možno
docíliti pouhým tením autor a poznámkami k tomu podávanými,

jež nutn jsou ne dost souvislé. Njakými t. zv. kollektanei ani sebe

bystejší žák toho názoru nedostihne.

Proto poínají se u nás objevovati spisky pro gymnasisty, jako

na p. pehledy literatury ecké nebo ímské — jež mají aspo
v nkterém oboru opatiti celkový pehled. Vc je symptomatická.

Poíná poukazovati k tomu, že je žádoucno, aby i na gymnasiích

njakou tu hodinu podle lektury zavedeny byly souvislé struné

výklady o djinách literatur a umní, po pípad i o djinách filo-

sofie. Tak je vc zavedena na ft^ancouzských lyceích. Ministerské

sdlení vydané z jara loského roku o archaeologických kursech

praví na p., že nastaly hlubokosáhlé zmny ve vd o život staro-

vkých národ následkem archaeologických bádání a objev, a že

zmny ty nemohou pirozen zstati bez i'iink na tu ást gymna-
sijního uení, jež má za úkol podávati práv výzkumy této vdy
ve form mládeži pístupné; zmny ty že již nyní vymáhají nenáhlou

reformu klassických studií gymnasijních

Zdali nemžeme ve slovech tch vidti jakousi pedtuchu o po-

teb uvésti na gymnasium souvislé výklady o umní starovkém.^

Pi tení autor aspo, kde není dost asu k obšírnjším roz-

kladm, bylo by tžko neho takového docíliti.
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III.

21. Zpsobem svrchu naznaeným bylo by postaráno o vzd-
lání universitní, jež by odpovídalo požadavkm doby.

Ale jde také o uitelstvo již v úad jsoucí, jak tm poskytnout

prostedk, aby mohli snáze vyhovti takovým požadavkm a pi
nejmenším aspo požadavku uvedenému v minist. výnosu z 181*1,

chápati totiž a vykládati starovk filosoficky a uvádti jeho jevy

v pomr k lidské pirozenosti.

; Jedno opatení, jež se týká vzdlání gymnasijních uitel spo-

ívá v tom, vysílati jednotlivé uitele na cesty do ecka a Italie>

i
aby se z vlastního názoru poznala sídla klassických národ a zbytky

' památek.

Oceujeme úpln zámr tento a pejeme si, aby pinesl co

nejhojnjšího ovoce. Ale sám tento prostedek zajisté neumožní do-

sáhnouti úelu, jaký naznaen je v uvedeném práv pání výnosu.

Vzpomínám si ovšem, jak slavný Gibbon pod úpatím Capitolia

pojal úmysl ku krásnému svému dílu djinnému, jež vyniká filo-

sofickým pojímáním djstva a na svou dobu jest znamenitou v-

deckou prací. Ale cesta na jih neuinila Gibbona Gibbonem. jako

ten z nás, kdo by na jih se podíval, ješt tím nestane se žádným

Gibbonem. Pedstavme si, co v nejvtším potu pípad mže býti

výsledkem cesty: seznání djiš onch slavných a pamtihodných

událostí, seznání zbytk antikvárních a archaeologických a snad jistá

dávka inorodého nadšení, vyplývajícího ze vzpomínek, jimž se na

onch místech oddáváme, uvažujíce a prociujíce znova doby štstí

i utrpení, slávy i úpadku tak znamenitých národ. To je jist cenné,

ale nemusí to zpsobiti filosofického pojímání života klassického.

Zde jde o nco jiného : aby ten, kdo na cesty jde, již ped tím

vedle odborných vdomostí ml zásobu filosofických zásad o starO'

vku — na cestách jen názornost a k tomu jen v podrobnostech

se doplní; víme, jak Gibbon s sebou do Itálie nesl si nejen zásobu

názor filosofických o svt klassickém, nýbrž i hojné ideje o roz-

voji Hdstva.

22. Hlavní vcí tedy jest, aby se vedle odborných vdomostí

opatovaly skuten obecné ideje o klassickém starovku a také

znalost duchovd.

Toho lze pro fungující již uitelstvo aspo ásten docíliti n-
kterými prostedky

:
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1. cestami, ne tak na jih, jako na university, kde jsou vynikající

filosofické pednášky a semináe o klassickém starovku a

vynikající pednášky o duchovdách.

Pi tom zmiujeme se o úmyslu vyuovací správy, zaíditi

pi universitách postupn archaeologické kursy pro fungující

gymnasijní uitelstvo. Oceujeme také tento zámr, jenž má
poskytnouti v odboru konkrétné esthetiky klassické jisté od-

borné vdomosti. Sám však ani ten zámr nepostaí zjednati

filosofického a celkového názoru o klassickém starovku. Rovnž
možno upozorniti, že za nynjšího smru archaeologie bude

asi sklon k jednotlivostem a podrobnostem. Ta tendence mže
býti jenom zvýšena, jestliže se slibují v kursu tom úryvky

z nauky o nápisech a pod. Vci by se dalo ovšem odpomoci,

kdyby i v kursech jednotlivé vci byly probírány jako znaky

celku.

Dležitým dsledkem pro gymnasia by bylo, aby se po-

izovaly názorné pomcky pro vyuování (modely, fotografie,

sádrové odlitky).

2. Seznamenáváním (ve Verordnungsbl.) znamenitých dl, které

s takového stanoviska vystihují ímský neb ecký život, nebo

jeho ásti. Uitelm kreslení na p. se doporuuje (ve Ver-

ordnungsbl.) sbírka nkterých znamenitých spis jako uebné
pomcky pro jejich odbor. My si pejeme spíše jen astého

seznamenávání než zvláštního doporouení, ponvadž pi d-
raznjším doporuení vzniká nebezpeí, že by se ulplo na n-
kterém díle nebo soustav, a toho si není páti v zájmu ilého

rozvoje. Již na p. památný rozbor polytheismu, jak jej u Comtea
shledáváme, mže pinésti filologm znaný užitek pro filo-

sofické pojetí starovku.

Darování podobných spis obas na ústavy se strany správy

vyuovací by vc rovnž podporovalo.

3. Poizováním kompendií a kommentá v uvedeném smyslu

4. Vyzýváním a honorováním vdeckých prací gymnasijního uitel-

stva, jež by zdárným zpsobem pispívaly ke scelení a prohlou-

bení klassických studií. Na Morav udává se v každoroních

programech literární innost každého lena ústavu.

5. Organisací knihoven gymnasijních; knihovní odbory na ústav
by mly vypracovati vždy uritý plán na doplnní bibliothek

na víc než na jeden rok; gymnasijní knihovny by mly býti

navzájem v dorozumní a pstovati výmnu.
NAŠE DOBA I., 11. 54
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6. Podporováním vdeckých snah uitelstva se strany editelstva.

7. Jestliže tomu, kdo na jih jest odeslán, dá se dovolená i služné

i stipendium, bylo by záhodno, aby byla poskytnuta njaká

výhoda také tm, kdo bez cest oddávají se studiím klassickým

v naznaeném smyslu a vykáží se výsledky v tom smru.

Tak by aspo ásten bylo postaráno o další vzdlávání fun-

gujícího již uitelstva gymnasijního.

Otázky po paedagogickém vzdlání uitelstva gymnasijního po-

jednání toto se nedotýká; to je otázka zvláštní.

Pojednání to si také neosobuje domnnky, že podává nejlepší

cestu k úprav studií klassických, aby se shodly s pomry doby.

Ostatn nešlo mi v celém pojednání o nic než o vc samu.

Proto koním slovy Petrarkovými : lo parlo per ver' dire, non per

odio altrui ne per disprezzo.*)

*) Mluvím, abych pravdu ekl, nikoli ze záští k druhému ani z pohrdání.



Náboženský snm v Chicagu.

(Dokonení.)

Z ostatních byly pozoruhodný zvlášt vývody rabína Hirsche, pro-

fesora na universit chicagské, jenž v nauce o všeobecném bratrství

pozdravoval jitenku doby lepší, která se všeobecným jednotným ná-

boženstvím zajistí také všeobecný mír. Rabín Lyon, prof. na harvardské

universit, líil zásluhy, jichž si dobyl judaism o civilisaci. Nejen knihy

staro- a novozákonní jsou dležitým darem židovstva vzdlanosti vše-

lidské, ale židovstvo poskytlo lidstvu hlavn tyry typy nevyrovnatelné

dokonalosti mravní. Jsou to Mpj.žíš, Jeremiáš, Pavel a Ježíš Nazaretský.

»Ve jmén a osob Ježíšov dobe pochopené je taký zdroj požehnání

a mravního povznesení, že nevidím píiny, jež by pekážela židm
uznati v Ježíši nejvtšího a nejmilejšího ze všech svtových uitel«.
Jinak snažil se zvlášt dovoditi, že na židovský pvod Ježíšv nemlo
by býti zapomínáno. » Nedbáme snad«, tak praví, »vždy náležit židov-

ského pvodu jeho a výchovy galilejské«.

Kesanství bylo na snmu zastoupeno 180 zástupci, z nichž 20
bylo dam.

Orthodoxní církev ecká mla na snmu dstojného zástupce v osob
Dionysia Lata, arcibiskupa v Zante, který vzpomnl nadšenými slovy

pvodu kesanství, vyvinuvšího se synthesí kesanství židovského (petín-

ského) a filosofie ecké. O významu citu náboženského proslovil pozoru-

hodné názory jediný zástupce ruské církve na snmu, kníže Volkonskij.

.Dovodil, že píinou rzných bi sociálních není cit náboženský sám
o sob, nýbrž klerikilni vášnS a zneužívání náboženství jakožto pro-

stedku politického na porobení a ovládání národ. Náboženství samo
je dosud nejbezpenjším základem morálky a nejlepším prostedkem
sjednotiti a oblažiti lidstvo.

O církvi arménské podal zprávu prof. Minas Tcheraz, který jsa

k smrti odsouzen vládou tureckou, uprchl a žije nyní v Londýn. Líil

54*
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dlouhé martyrologium, jež církvi arménské v djinném vývoji bylo pe-
státi se strany mág a musulman, a z nhož po mnohém strádání

vítzn vyšla. »Dnes je církev arménská úpln autonomní a žije z pí-
spvk a dar vících.* Církev arménská mimo to je tsn slouena
s životem národním, ano s ním vlastn totožná. » Kdežto jinde církev

je toliko jedním momentem života národního, u nás církev i vlast jsou

/totožný a tvoí jeden celek. « Žádné církve nejsme oprávnni nazývati

(heterodoxní ; všechny jsou sob rovny a každý ve víe vlastní nalézá

spásu.

Zástupci protestantští vtšinou v pednáškách svých mli na zeteli soci-

ální a morální úkol a význam náboženství. Tak Peabody, prof. university

harvardské, pipomenul, že úkolem kesanství je zvýšiti a doplniti blaho

; sociální. Byl-li Kristus individualistou svou methodou, byl socialistou

cílem, jejž sledoval. Ješt významnjší byla pednáška Snialla, prof. univ.

chicagské. V pednášce »o církvi a problémech politických* snažil se

(dovoditi, že církve jsou z velké ásti odpovdny za bídu tídy dlnické.

Síly své drobí v planých kontroversích, kdežto by se mly sjednotiti

v dílech spoleenské dobroinnosti a vychování. K témuž cíli nabádal

,M. Powell: všechna vyznání mla by se spojiti za jediným úelem mo-
rálním a bojovati svorn proti tem nejvtším nepátelm blaha spole-

enského : válce, alkoholismu a prostituci. Baldwin ve výborné ped-
nášce o hlasování mezinárodním vštil možnost lepších vztah vzájemných
mezi národy na dvou základech: spravedlnosti a vespolné znalosti mezi

národy.

Nkteí z eník protestantských zaujali však stanovisko mén
konciliantní k jiným názorm. C. Briggs s nadšením mluvil o povýše-

nosti kesanství nad všechna ostatní náboženství. Náboženství kesanské
spoléhá na bibli, jíž neteba se báti žádných výsledk moderní kritiky.

» Prohlédnte posvátné knihy všech náboženství a vyberte z nich všechny

živly pravdy i ctnosti, jež obsahují: po zralém zkoumání uznáte, že po-

dobají se pochodním, jež osvtlují noc, v níž zahalen jest osud lidský —
kdežto svatá písma kesanství jsou rovna slunci, které s výše nebeské

osvcuje celý vesmír.

Podobn Wilkinson, profesor hebrejského jazyka na universit

chicagské, v pednášce své o pomru kesanství k jiným náboženstvím

dovozoval, že kesanství naproti jiným vyznáním má zaujati totéž vý-

luné stanovisko jako židovství starozákonní. »Jako židovství svtové

>
poslání své mohlo vyplniti jedin tím, že úpln zrušilo všechny styky

se svtem pohanským, tak i kesanství má zaujati postavení nepátelské

naproti všem jiným náboženstvím. »Mimo dogma kesanské není spásy.*

Prof. Drummond (z Glasgowa) v pednášce o pomru kesanství
k theorii vývojové dovozoval, že náboženství neteba se obávati styk
s vdou, aplikoval theorii vývojovou na vznik svta, složení bible i uení
o híchu a dovozoval, že pokrokem vdeckým i názory náboženské

podléhají zmnám, které však nejsou nikterak mén krásny ani mén
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povznášející nežli stará dogmata. Nejvyšší zvst, již vda pináší naší

dob, je dle nho nauka, že píroda i lovk se vyvíjí. Vývoj a pokrok

nejsou lánky nového programu, nýbrž program sám. Vývoj je vše-

obecný, jemu je podroben vesmír, hvzdy, slunce, jím proniknuto je vše

jako silou tíhnoucí k ideálu. Drummond staví názor Darwinv po

bok výzkumu Galilei-ho. Kdežto však tento hlásal, že zem toí se

' od západu na východ, uí Darwin, že vše se pohybuje ze zdola vzhru.

Zajímavý byly mimo to pednášky známého berlínského pastora

Stóckra a Bernsioffa o pítomném stavu náboženském Nmecka, na-

míené hlavn proti kritické škole Alberta Ritschla, v níž spatuje vtší

nebezpeenství nežli ve starém racionalismu, a Bonet -Mauryho o hnutí

novokesanském ve Francii. Pedpovídá, že Francie zstane vždy kesan-
skou zemí.

Svét katolický byl na snme nad jiné etn zastoupen — a coŽ

více váží — osvdil mnohem vtší míru snášelivosti, nežli se oeicávati

dalo tomu, kdo zná výbojnost katolického klerikalismu. Kdežto angli-

kánský arcibiskup Canterbérský úastenství pi sjezdu vbec zamítl —
byl svt katolický zastoupen 4 arcibiskupy, 2 biskupy a 12 knžími.
Kardinál Gibbons, arcibiskup baitimorský, hned pi zahájení snmu citoval

podobenství o milosrdném Samaritánu jako nejlepší pouení o pravé,

úinné snášelivosti. Sám pispl prací, v níž praví, že je více poután
ku katolické církvi její soustavou organisované dobroinnosti než jed-

notou víry nebo velkolepé morálky nebo svtové všeobecnosti (katholi-

city) nebo apoštolské posloupnosti.

Arcibiskup novozélandský Redwood ješt uritji takto se vyjádil

:

» Nedomnívám se, že jako katolík mám celou pravdu a mohu všechny

problémy rozhodnouti. Umím oceniti lásku a každý živel lásky, jejž

spatuji mimo církev svou. Kristus jediný mohl íci : »Jsem pravda*.
Všude, kde je pravda, je nco hodného úcty netoliko lovka, nýbrž

pravda všechna pipomíná na Krista, v nmž vtlil se Bh . . . lovk
'není toliko bytost morální, nýbrž též sociální. Podmínkou jeho vývoje

a blaha jest, aby byl svobodný, svobodný netoliko po stránce politické,

nýbrž i náboženské. Proto velebím z celé duše den, kdy odinn bude
osudný pedsudek, že lovk mže býti pro náboženské pesvdení
pronásledován. Láska jedin mže pivésti lidstvo ku svtlu.*

Philadelphijský arcibiskup Ryan dovolávaje se sympatie mimo-
kato/ických potomk puritan, pravil: »Je katolický svt a nekatolický

svt. Mezi obma valí se oceán pedsudk — temný oceán. Posláním
katolického kongresu je, sblížit tyto dva svty — aby lidé navzájem po-

rozumli si — a toto poslání vy máte dokonati, pedn ocenním
velké pravdy, že nekatolický svt vbec neklade odpor katolickému svtu,
ale nemu, o em se domnívá, že je katolickým svtem. Samy doktriny
na kterých tato rozhoenost se zakládá, jsou doktriny, které zamítáme
tak drazn, tak ustavin, tak horliv, jak by je vbec mohl nekato-
lický svt zamítati. « »Je-li nco, v em nad jiné se lidé shodují, je to
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vážnost a úcta k osob a povaze Zakladatele kesanství. Jak prote-

stant miluje svého bližního, jak protestantovo oko asto se zalije, když

mluví o Pánu ! V tomto stedu unie zakládá se nadje lidské spole-

nosti, jediný prostedek zachovati kesanskou civilisaci, jediný bod, kde

katolík a protestant mže se setkati. Jakoby pedvídaje, že tak se

stane, Kristus sám dal píklad bratrské dobroinnosti nikoli na ortho-

doxním židu, ale na kacíském Samaritánu, ukazuje, že dobroinnost

a láska, bez dotknutí víry, nikdy nemže být pravou, le neiní-li se

rozdílu mezi božími tvory.

«

Keane, prof. na katolické universit ve Washingtonu, v posledním

sezení (27. záí) k otázce »yaký bude koítený sted náboženství ?« od-

povídá takto: »Tyto dny budou nám vždy sladkou vzpomínkou. Sladké

bylo dlouho oddleným dítkám božím sejít se konen, zde si podat

ruce pátelství a bratrství ped blahoslaveným a milujícím Otcem nás

všech ; sladké, vidti a cítiti, že je hrozným bezprávím náboženství, které

je od Boha lásky, rozncovat rozhoenost, hnv, což jest od zlého

;

sladké, opt spoutati svazky pízn, rozpoutané ode dn Babele, a

okusiti, jak dobré je, aby bratí žili v jednot. A pocítili jsme, dí-

vajíce si do oí, že jedinou podmínkou k jednot v pravd je opustiti

ducha nepátelství a podezírání a setkati se na základ vzájemné dvry
a lásky. V tom jsme docílili prvního výsledku. Slyšeli jsme hlas všech ná-

rod, co pravím, všech století, svdící, že duch lidský nemže se obejíti

bez píiny prvé i konen bez a i co vší filosofie, bez Boha. Bez

Boha nebyl by tento život hoden, abychom jej žili. Le k emu smují
rzné kulty? Zda k vtší rznosti i k vtší jednot? Spatuji jasn
vyjádenu tendenci k vzájemnému se sblížení a soustední na jednom

základ, na monotheismu kesanském. Nemže býti položen jiný základ,

než který položil Bh sám v církvi kesanské . . . Ježíš Kristus je ko-

nený sted všeho vývoje náboženského. On ekl, že bude jednou jeden

ovinec a jeden pastý*

O dalším bhu náboženství a o unii církví asto se mluvilo. Nyní

již zesnulý americký historik a politik církevní dr 5c/zí3^" pravil asi toto

:

Bylo mi dáno vydati ped smrtí svdectví vci kesanské unie. Všecky

církve — ecká, ímská, protestantská — mají úast ve híchu schismatu

Ale pece negativní obnovení jednoty, které by chtlo zrušiti všecky de-

nominaní rozdíly, zpronevilo by se vedení prozetelnosti, které k tm
rozdílm vedlo. Ale spojí-li se protestanti, jednota musí zahrnovati ecké
a ímské církve. Což prý, kdyby papež v duchu ehoe I. a pod ve-

dením Vyšší Autority, postav neomylnost stranou, pozval Reky a pro-

testanty k bratrskému všekesíanskémti koncilu do Jerusalema, kde matka
církví kesanských mla svj první koncil smíení a míru (proces

s apoštolem Pavlem) ? Kanovník Fremantle vidí hlavn v sociálním hnutí

cestu k reunii. Podobn kardinál Gibbons: »Teba se lišíme u víe, na

jednom pbli jsme sjednoceni, na poli lásky a dobroinnosti « Pedseda
dr. Barrows referuje, že »žádné náboženství mimo kesanství neukázalo
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rázné a vážné požadavky na všeobecnost. « Prof. Goodsped pravil, že

koneným a všeobecným náboženstvím »není tak kesanství, ale spíše

Kristus. To bylo nejhlubším voláním snmu.

«

Pro srovnávací vdu náboženskou snm chicagský znaných vý-

sledk — jak je prirozeno — nepinesl. Pední zástupci léto nové

vdy Tiele (v Leydenu), Harlez (v Louvainu), Goblet Alviella (v Brus-

selu), PJleiderer (v Berlín), Max Miiller (v Oxforde), Alb. Revillé,

J. Revillé, M. Marillier (v Paíži), nesúastnili se ho osobn, nýbrž

toliko zaslanými pracemi, které malou ást vydaného sborníku vyplují

(str. 1347— 1383). Stati ty nadepsány jsou »vdecké oddlení«. Všechny

ostatní ei byly prosloveny, jak již eeno, ped velkým publikem a mly
více význam praktický, snažíce se osvtliti jinovrným povahu toho neb

onoho vyznání a psobíce asto dojmem apologetickým. Proto za ádné
studium náboženství pojednání ta jsou mén vhodná.

Z oné ásti theoretické zasluhuje zmínky sta Maxe Mullera » O po-

mru filosofie ecké a nábozenslví kesanského « . Filosofové významu tak

dalekosáhlého, jako byli Klemens Alexandrijský, Justin a Origenes, byli

získáni kesanství jedin pesvdením, že rozum božský ili Aóyog
starovké filosofie je svtu imanentní a uskutenil se dokonale v osob
Kristov a v evangeliích. I pipojuje tato slova: »To byl základ vší

theologie kesanské od tvrtého evangelia až k Origenovi. Chceme-li se

státi pravými kesany, musíme se vrátiti ped koncil Nikejský, k tm
autoritám, které byly pravými otci církevními. Ty podávají nám lepší

názor o svt a djinách jeho, ukazujíce, jaký cíl sledoval tvrce ve

starých náboženstvích a filosofiích. Kesanství od svého poátku je nej-

lepší synthesí myšlénky arijské a semitické. Na tomto základ antickém,

kterého bylo naprosto nedbáno, ano jímž bylo opovrhováno za doby
reformace protestantské, možno je pravé znovuzrození náboženství ke-
sanského a sjednocení všech rozdlených vtví kesanského svta.

Praktický dsledek snmu náboženského jeví se v tom, že dvacet

zástupc rzných církví založilo k návrhu Se\yarda z New-Yorku spo-

lenost nazvanou » Bratrství jedíioiy kesanské«. Tato jednota má
úekm slouiti všechny, kdo následují Krista, bez rozdílu jich »Creda«.

Chce obnoviti ducha a methodu pvodního kesanství, souinnost v duchu
náboženském chce postaviti proti dosavadní evnivosti a uspíšiti tak dobu
všeobecné federace náboženské.

Povšechný dojem snmu náboženského, je tento : Úastníci, vedení
i jsouce dobrou vlí, vzájemnou sympathií a úctou ku každému pe-
svdení náboženskému tvoili zajisté psobivý kontrast proti náboženským
hádkám a tenicím vku stedního. Na sklonku století 19. je sjezd

chicagský zjevem zvlášt charakteristickým, znamenaje konený triumf

náboženské snášelivosti.
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Hlavní výsledek snmu je krok k vzájemnému poznávání se a k sná-

šelivosti, od nynjších pedsudk a vzájemného opovrhování. Proces ten

jevil se na snme jak mezi kesanskými církvemi navzájem, tak mezi

tmito a náboženstvími orientálními. Ne že by se pomýšlelo na kapitu-

laci, nebo na spolený tábor, ale spíše na smírný postup a na ob-

mezení vzájemných protiv. Ovšem z toho plyne mnoho praktických d-
sledk. Tak souinnost kesanských církví na mravním a sociálním poli,

jak na sjezde aspo vi pomrm americkým byl uinn nábh. Po-

dobn (i s konservativních stran) pemýšlí se o reform methody i theorie

misijní, Dr. T, T, Murger (dosti konservativní theolog) píše dokonce,

že vidí, že lze snad obrátit Indii k duchu kesanskému, ale nikoli k zá-

padní theologii, jako Kristovo království boží nebylo namíeno pede-
vším k potírání stávajících náboženstev, ale proti zpustlosti svta ; v jeho

oích pední modloslužbou byl mamon atd, — Ovšem nkteré strany

netají se strachy, že kesanství na sjezde utrplo, a zvlášt misie že

je poškozena.*) Ale vtší snad obava je na snad. Ovšem že je mrtev

starý racionalism, jenž ve spolených »základech«r \šech náboženství hledal

jedin platné » pirozené náboženství*. Ale sotva je lepší moderní ná-

hrada — agnosticism a indiferentism polovzdlaných mas. Na práci,

která se k výsledkm snmu pipojí — a jen aby se jaká pipojila! —
záleží, aby neochabovala energie v snaze po pravd, ale naopak, otázka

» odkud a kam« aby doléhala více a kesanství naše sílilo. Bojíme se

moderního advokátského našeho ducha, který dává za pravdu každé

stran, »jak se to vezme«, a který dovede ukázat tebas i že vina není

vinou, a hích ne híchem.
Spolu projeveno drazn a výmluvn od zástupc rzných vyznání

všeobecné pání po spolené a svorné souinnosti kesanských církví

na mravním a sociálním poli, a zvlášt po odstranní nejvtšího zla —
zhoubné války. ds.

*) Dvody jsou patrné. Již na sjezde s orientálních stran bylo slyšet

mnohou výitku kesanským národm, tebas zárove bylo rozlišováno kesan-
ství samo od života »kesfanských« národ. V poslední dob zase na p. do-

etli jsme se, že v Japanu na sjezde v Yokoham dva budhistití knží re-

ferujíce o chicagském parlament, vyjádili takováto trpká slova: »kesanství je

pouhou okrasou americké spolenosti. Velká vtšina kesan pije a dopouští

se hích, a žijí velmi prostopášným životem, akoli kesanství je velmi obecnou
vrou a slouží za spoleenskou ozdobu. Jeho nedostatek síly je jeho slabostí .. .

^pouhý fakt, že snm (chicagský) byl svolán, ukazuje, že Ameriané a jiní zá-

padní národové ztrácejí víru v kesanství a hledají nápravu a pomoc« atd
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SCHZE POSLANC SVOBODOMYSLNÝCH — KATOLICKY SJEZD V BRN — NÁRODOPISNÁ
VÝSTAVA — TISKOVÁ NOVELA — SLOVINCI — — CHORVATSKY SNM A MILLENIOVÁ

VÝSTAVA — KNÍŽE MÍRU VASZARY — BUKUREŠTSKÁ AKADEMIE — CESTA MIN. HIERONY-

MIHO — DOSTIHY V ILIDZE.

Pražským traktátem nazývají resoluci, kterou odhlasovali svobodo-

myslní poslanci na schzi své v Praze dne 14. ervence. Schze tato a

pozdjší schze dvrník mají uspokojiti ty, kdo stále volali po sjezdu

Strany, aby nepopiratelný rozlad byl odstrann. Resoluce ze dne 14. er-

vence je malou exhortou pro poslance ty, kdo poslanci by se státi chtli

a pro píslušníky strany, zárove pak vzkazem stranám ostatním a vlád.

Resoluce nevyerpává všech sporných otázek a nevyniká ani logikou ani

slohovou uritostí; avšak nelze jí v nkterých bodech upíti jistou vc-
nost a stízlivost, kterou v podobných projevech v pívalu frasí vždy

jsme postrádávali. Program strany se prohlašuje tou dobou za nedotknu-

telný : ti, kdo horují pro prohloubení programu, odbyti jsou ujištním, že

strana » nechovala se nikdy odmítav* proti podobným návrhm — nesli-

buje se však nieho — a dosti podivn koní prvý odstavec resoluce,

že se klubm a výkonnému výboru ukládá, aby i »na dále« vypracovaly

detailní návrhy »zákon« (!) »ohledn jednotlivých ástí programu dle

daných pomr. « Zdá se, že hned v tomto prvém odstavci pvodní
redakce byla na rychlo mnna, jakož i na jiných místech resoluce

lze ze stylisace souditi na to, že odhlasované znní resoluce není

znním pvodním, jak snad bylo výkonným výborem neb referen-

tem navrženo. Spis s'átnický napsán býti má i státnickým slohem —
je-li sloh lovkem, je také stranou a z té stránky mnohé projevy

politické nevyhovují i skrovnjším požadavkm vytíbenosti pojm po-

litických. Prvý odstavec na p. jedná »o programu strany« a teprve

druhý »o taktickém postupu strany* ; a pece hned v prvém odstavci

se praví, že volební program 15 let 1889 a 1891 staí na postup strany.

To však je v odporu se skuteností a následním usnesením ; nebo
r. 1891 Šlo se do Vídn s taktikou volné ruky a teprve na sjezde d-
vrník o prázdninách 1891 usnesena rozhodná oposice. Strana se pro-

hlašuje za oposiní a ohlašuje vlád, že od »rozhodné parlamentní
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oposice« neustoupí, pokud nebudou položeny základy k uspokojení e-
ského národa; stylisticky nešastné jest vypoítávání tchto základ:

alternativn nelzQ si jich mysliti, vždy snad na pr. za eský jazyk úední
bychom nevstoupili hned do koalice, rovnž ne za pouhou opravu šmer-

lingovských volebních ád; pojímají-li však poslanci základy ty kumu-
lativn, pak vedle širokého pojmu státoprávního vyrovnání s korunou

eskou vyjímají se ostatní dva konkrétní požadavky skoro trochu mali-

I

chern. Dobe bylo sporný u nás pojem oposice trochu objasniti: stalo

se tak alespo negativn v píin oposice parlamentární na íšské rad.

Mluvíc o pomru ke stranám jest resoluce velice výmluvná, ale málo

konkrétní. Tam, kde dotýká se otázky dlnické, zdá se nám, že mluví

podle zastaralých názor o mezinárodnosti socialistické. Strana nazývá

sebe samu stranou lidovou, pokrokovou, moderní. Zvláštní stranu klen-

kální v eském národ oznauje resoluce nebezpeím pro národ
;
pi

nejmenším zbytená jest frase o » stycích co nejpátelštjších s vlastene-

ckým knžstvem :« je-li strana proti knžské politice, nemže pro ni

knžstvo býti politickým faktorem — s jinými pak nežli politickými

faktory strana politická nemže pece míti politických styk. Rozumné
bylo vysloviti zásadu, že v otázkách národních a místních souinnost

s jinými stranami se nemá vyluovat. O pomru ke Šlecht, ke stran

Fandrlíkov nemluví se nic, taktéž nic se neíká o vnitních pomrech
eských, a práv tyto pomry zavdávají píinu ke steskm. Hnutí tak

zv. pokrokové-radikální se má podídit programu a vedení strany. Konec

konc usnesení samo o sob je velmi slabé ; dležitost jeho tkví v tom,

že se poslanci sešli a tím oprávnnost stesk a rzných opravných ná-

vrh uznali — práv ten fakt na všecky strany píznivý iní dojem.

trnácte dní po konferenci pražské konán v Brn první sjezd ka-

tolík ceskoslovanských. Úelem sjezdu toho — jak hr. Vojt. Schonborn

dosti nepokryt vyložil — bylo organisování strany klerikální v eském
národ: rozumí se jen jako ásti velké organisace klerikální rakouské.

Názvu »katolík« užito patrn jako lépe znjícího než »klerikál« název

»eskoslovanský« políen byl na vlastenectví lidu a sociáln-reforma-

torní program má získati lid dlnický. Klerikální agitace dobe volila

píhodnou dobu: vládní koalice jí nepekáží a v Brn snmováno vlastn

pod egidou této koalice, akoli katolický sjezd nmecký pro tutéž koalici

odbýván býti nemohl. Nesmí se pokus organisace, který se stal sjezdem

tím, podceovati, tebas se sjezdu katolík ceskoslovanských ve skutenosti

súastnili z vtší ásti z eských katolík jen duchovní a ze svtských katolík

nmetí šlechtici. Sjezd pracoval v nkolika odborech s rozdlenými referáty

i byly tu odbory: tiskový, školský, pro veejný život, sociální atd. Ne-

chceme upírati, že v resolucích z odboru posléze jmenovaného nacházíme

leckterovx dobrou myšlénku i novou. Páli bychom si, aby konen i strana

j svobodomyslná dovedla se o všech otázkách asových vysloviti urit a

I

všestrann; naší eské svobodomyslnosti poád schází uritost, poádná
ní vidti, že byla stranou oposiní a negativní. Pokud jde o otázku dl-
nickou, dotýkáme se vci na jiném míst. V otázce rolnické vyslovil se

sjezd _pro nucená spoleenstva a dchodové statky, žádá zavedení zvlášt-

ního selského práva, zamezení termínových obchod bursovních s obi-
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lim, nové ocenéní výnosu pozemk atd. V otázce živnostenské — reso-

luce nadepisuje »emeslnická«, a se pojednává i o obchodních živno-

stech, — je sjezd pro nucená spoleenstva a pro prkaz zpsobilosti ped
spoleenstvem. Spoleenstvo povoluje obchod s výrobkem emeslným, do

jeho oborvi patícím. .Zakazují se filiálky obchod v jednom míst. Pro

emeslníky zízeny bute zvláštní dlnické komory. Školské požadavky

klerikál jsou známy; v dotyných resolucích zabíháno místy až do smŠ-
ností, tak na p. žádána vtší než posavadní pée o vylouení závadných

míst z klasických autor na gymnasiích. Sjezd žádá zízení eské uni-

versity — katolického rázu — na Morav, V dodatené resoluci odboru
sociálního, o níž nebylo však hlasováno, vysloveno se proti zlaté mn
a žádáno zízení cedulové banky pro zem koruny eské. V otázce re-

formy volební sjezd v téže resoluci vyslovuje se pro »všeobecné « volební

právo dlník do dlnických komor. Otázek ist politických sjezd se ne-

dotknul: zcela ve smyslu programu koalice! Také otázka antisemitská

jako by neexistovala. Za to idea »cyrillo-methodjská« postavena v po-

pedí a máme tedy patrn takové idee dv — »klerikální« a — jakou

vlastn?

Živou žurnalistickou diskusi vzbudila otázka Národopisné výstavy,

která píštího roku v Praze se má konati. Vláda ústy eského místo-

držitele prý z pedu hned ohlásila, že výstav se bude vnovati zostený
policejní dozor, i ozvaly se v eské veejnosti následkem toho pímo
hlasy, aby výstava na dobu píhodnjší byla odroena. Výkonný výbor

na odroení nepomýšlí, a argumenty se strany druhé vedle vyjádení

místodržitelova uvedené: výjimený stav, krátká doba pípravy, nedlouhý
as od výstavy jubilejní atd. vzbuzují v leckteréms smru obavy.

Tisková novela vyšla v íšském zákonníku dne 28, ervence a na-

bude platnosti dnem J.1. záí; nenastane sice tímto dnem tisku éra sku-

tené svobody, ale novela, kterou zrušuje se povinnost kauce novináské
a usnaduje se alespo ponkud drobný prodej, nezstane bez úinku
na pomry tiskové i u nás.

Boj Slovinciiv a štýrských Nmc o slovinské paralelky v Celji

posud trvá : paralelek prý se Slovincm nedostane, ale za to celého

nižšího gymnasia. Jakožto druhá vymoženost Slovinc ohlašuje se zízení

zvláštního vrchního soudu v Lublani, kdežto posud Krajina náleží v okrsek

vrchního soudu ve Štýrském Hradci Ovšem by tím Štýrští Slovinci

u vymáhání rovnoprávnosti na nedozírný as byli uvrženi o notný kus

nazpt.

V chorvatském snmu, jenž minulý msíc zasedal, debaty o sútování

s uherskou vládou za nkolik minulých let zavdaly píinu k mnohým
prudkým srážkám mezi stranou vládní — maaronskou a oposicí. Je-
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dnáno také o úastenství Chorvat a píspvku Chorvatska na milleniovou

\ výstavu maarskou Pes odpor oposice vtšina odhlasovala úastenství

i i píspvek.

*

S maarským zákonem manželským, jenž posud není sankcionován,

vyšší episkopát katolický zaíná se spátelovati. Kníže-primas uherský,

;
kardinál Vas.zary, odepel vyhovti žádosti katolického sjezdu v PreŠpurku,

'aby v ele episkopátu panovníka požádal za odepení sankce manžel-

.skému zákonu, a prohlásil, že si nepeje, aby se odbývala další shro-

máždní protestní, že usnesení katolického sjezdu v Prešpurku má pozadí

národnostní, že církev nesmí se ztotožovati s národnostmi, spíše musí

v Uhrách podporovati — maarský patriotism. Tato krotkost církevního

/hodnostáe mimo politický motiv, má prý spolu motiv osobní — jde

\ dle idoslechu o to, aby vláda povolila primasovi — výhodné propachto-

vání primasiálních statk. Vídeský liberální tisk Vaszaryho nazývá

knížetem míru.

Odsouzení Rumuni sedmihradšlí tresty v Kološi jim pisouzené na-

stoupili: po zamítnutí zmatení stížnosti krátce je pandurové sebrali

, a do vzení odvedli. Mezitím ujala se bukureštská akademie, jakožto

i
stedisko kulturního života Rumun, utlaovaných bratí v Uhrách : vy-

líivši v pamtním spise, po celém civilisovaném svt rozeslaném, djiny,

vlastnosti, boje a úspchy rumunského národa, a osudy ásti jeho

v Sedmihradsku usedlé, prohlašuje vc Rumun v Uhrách za otázku

povšechné kultury, která pozornosti a pízn celého vzdlaného svta

;
zasluhuje. elní mužové francouzští a italští vyslovili již své sympathie

5 Rumunm; mezi jinými: Leroy-Beaulieu, Rochefort, Zola, Coppée, de

Gubernatis, Carducci a j. Maai oekávajíce tyto následky, poslali

ministra vnitra Hieronymiho do Sedmihradska, aby otázku rumunskou

na míst samém studoval Ministr snad se informoval — uvdomlí
Rumuni ministra se prost stranili.

V Ilidze v Bosné poádány u pítomnosti zástupc »svtové« žurna-

listiky, jimž honneury dlal spolený ministr financí Kallay, dostihy,

a páni referenti ve svých novinách na základ toho, co z vagón
I. tídy spatili, velkomysln vydali bosenskému národu ped Evropou

vysvdení kulturní dosplosti : dostihy maarských a rakouských Šlechtic

v Sarajev dokazují pece správnost pán Kallayovy zprávy

!

V Praze, dne 8. srpna 1894.

Kn.



Rozhledy zahraniní.

BERLÍNSKÝ BOYKOT — MÍSTO JESUIT ZATÍM REDEMPTORISTÉ — VÝJIMENÉ ZÁKONY
FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY — CASERIO ODSOUZEN — CRISPI JE SPOKOJEN — ANGLIE

POÁD PROTI SVÉ SNMOVN LORD — BULHARSKO A RUSKO — KOREA.

Berlínský pivní boykot dosud neuklízen. Naopak vzrostl ne-li do

hloubi, aspo do šíe. Sociáln demokratická organisace nmecká rozší-

ila boykot z pvodních 7 pivovar na všechny pivovary v ringu sú-

astnné. Všechny represalie od boykotovaných pivovar dosud podnik-

nuté, zejména nátlak na hostinské, aby uzavírali své místnosti sociali-

stickým schzím a rozdávání penžitých podpor k tomuto úelu, ukázaly

se býti bezmocnými proti tuhé disciplin seadného dlnictva. Sama
vláda pomýšlela již na to njakým výjimeným zákonem proti boykotu

zakroiti, pouze nepopulárnost vci samé a nadje v konené ochab-

nutí vytrvalosti dlnictva ji dosud od toho zdržují. Každým zpsobem
však bude míti boykot pro akciové pivovary i tehdy, bude-li konené
vítzství na jich stran, tžké tinanní ztráty v záptí.

íšským snmem zrušený zákon protijesuistický nedošel, jak se dalo

oekávati, schválení spolkové rady. Aby však centru uinn byl pece n-
jaký ústupek, povolen návrat redemptorist.

V poslední dob zraky celé Evropy patily na Francii. Smrt Carno-

tova a její motivy žádaly vysvtlení. Republika odvtila zejm a rychle

volbou Perierovou za presidenta a výjimeným zákonem proti anarchi-

stm. Jméno Perierovo znamenalo program : bezohledný boj plutokratické

buržoasie nejen proti všem snahám socialistickým, ale proti všem refor-

mám sociálním vbec, neobmezené panství hospodáského liberalismu ve

všech odvtvích, nadvládu kapitálu v celém státním život politickém i ho-

spodáském. Zákon anarchistický byl jen dsledkem této politiky. Pes
vášnivý protest nejen socialist a radikál ale i konservativních len
snmovny pijat 268 proti 1()3 hlasm drakonický zákon, jímž v tajném

líení ped policejními soudy smrtí, tžkým žaláem i deportací trestají

se nejen skutky, ale i pouhé smýšlení anarchistické, zákon, jehož elastinost
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j
snadno zasáhnouti mže kaleným svým ostím ne více anarchistu, ale

"i nebezpeného odprce politického. Tak plutokratický liberalismus, zt-

lesnný v tetí republice v pedveer ešení velikých problém, od nichž

záviseti bude budoucí blaho spolenosti lidské, v materialistickém egoismu

svém nedvuje více svým spoluobanm a odnímá Jim výkon spra-

I vedlnosti, on štítí se veejnosti a ukrývá se v Šero inkvisiní, on stíhá

\ a pronásleduje již i myšlénky a otevírá širé pole bujnému udavastvu.

Tam dospl liberalismus XIX. století ve svém úpadku. A posmšn znjí

panamským hrdinm v uši slova konservativce Gochina, jenž k nim volá:

»Vy republikáni, nejste li liberály, co vlastn jste a co chcete ?« Anar-

chistický zákon ostatn jevil úinky již ped svým pijetím proti — anti-

semitm. Neohrožený vydavavatel » Libe parole« Drumond necítil se

v Paíži více dosti jistým a unikl do Brusselu. Ml snad dvody obá-

vati se, že vládnoucí velkokapitalism dovede pojem anarchismu rozšíiti

i na své nebezpené odprce.
Caserio odsouzen k smrti, hlava jeho padne pod guillotinou a spra-

vedlnosti uinno bude zadost. Bude však uinno zadost i oné vyšší

spravedlnosti, jíž by peklenuta byla zející propast sociálních protiv, z je-

jíhož temného dna vyprýštil hrozný Caseriv in?

» Itálie mže býti hrdá na svého krále a na svj parlament,* za-

konil pan Crispi dle obvyklé své bombastické šablony e svou pi
závreném zasedání italské snmovny. Trojnásobné »evviva!« nadšených

pán poslanc bylo mu hlunou odpovdí. Pan Crispi mohl býti spo-

kojen. Hlavní ást íinanních jeho pedloh, kterými národ italský stane

se národem proletáv, jest uzákonna a velmocenská armáda italská

rozšiuje po pruském vzoru civilisaci v africké Kasale a okolí. A páni

poslanci byli také spokojeni, že je geniální pan Crispi pochválil jménem
Itálie. A nejen pan Crispi, nejen parlament i Tanlongo et consortes,

v procesu »banca romana« obžalovaní, mohou býti spokojeni, nebo
porota neshledala na nich ani stínu njakého provinní. Tak vyhlíží

mravnost dnešní Itálie.

Hospodáskou situaci Itálie osvtluje ostatn i nový zákon proti-

lichevný. Maximální míra úroková pevn urena a úrok osmi ze sta,

v obchodních vcech dokonce deseti ze sta, pokládá se za dovolený a

pimený.
»

Povstný návrh Salisburyv na obmezení volného sthování cizinc

do .Anglie setkává se v celém anglickém veejném mínní s tak zejmou
antipatií, * že vláda bude míti zajisté snadnou práci, aby jej pohbila.

Svoboda politická jest v Anglii odkazem píliš posvátným, než aby po-

litickému strannictví teba pod záminkou boje proti anarchismu vydána

byla na pospas. Zatím plány Salisburyho jen sesilují agitaci liberál proti

panské snmovn. O význan prmyslovém rázu Anglie svdí opt nová

statistická data, dle nichž obyvatelstvo anglické dle svého povolání tídí

se takto : úedník, voják, a pislušník svobodných povolání jest G'15"/^,
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eledi l'44"/„, obchodem a transportem živí se 12*74"/„, orbou a rybá-

stvím li^i^/j,, prmyslem i-TS^o? rzným povoláním 5'55'^,q.

Teprve nyní poíná odhalovati se pomalu závoj z vlastních píin
pádu Stambulova. Nebyly to ani dvody osobní, ani dvody vnitní poli-

tiky, nýbrž optné ozdravní pomru Bulharska k Rusku, jež jest existenní

otázkou mladého státu bulharského, vyžádalo si kategoricky ob Stam-
bulova, k pádu ostatn již dávno zralého Byl Stabulov tvrcem a duší

oné politiky nevdku, jež tak mnohého probudila ze slavjanofilského snní
k stízlivé skutenosti. Ale Ferdinand Koburský jest píliš chytrým diplo-

matem, než aby nevidl, že po této cest nemže dále pokraovati.

jJádro bulharského národa nezná oné stambulovské nenávisti protiruské,

; nema k ní žádné píiny, protiruská politika vládní v národ tudíž opory
nemla. Trojspolek nebyl však princi Ferdinandu dostatenou zárukou

pro upevnní a uznání jeho dynastie. Nezbývalo tudíž, le vyhledávati

ztracené pátelství ruské a hlavní pekážka, mocný Stambulov, musil

padnouti. Získání Ruska dje se ovšem prozatím jen pokoutn a cestou

publicistickou, vláda Stojlova nepiznává dosud oteven barvy a oficiáln

Rusko halí se v ledové mlení.

Nehybná hladina politického života na dalekém východ vzrušena

jest divou bouí. Japan a ína, tyto pro nás skoro mythické zem, utkaly

se náhle v krvavé válce vedené s orientální ukrutností. Japonsko již

dávno žárlivým okem vzhlíželo na pólo samostatnou, pólo ín podí-
zenou Koreu i použilo tamních zmatk politických a poslalo tam své

vojsko. ína ovšem protestovala, ale Japonsko s kulturním nátrem zd-
dilo od stát západoevropských patrn i jich dobyvané choutky a proto

spoléhajíc na své evropsky vycviené vojsko, bez formálného vypovzení
války zahájilo boj brutálním potopením ínského parníku, jenž k tomu
ješt ml anglickou vlajku. Válka vzplanula tedy plným plamenem a

obrovská pesila na stran ínské s evropskou dresurou na stran ja-

ponské dostaly se v zápas, jehož výsledek nelze pedvídati. Zajímavý však
jest pohled na interesované moci evropské zejména Anglii a Rusko, jež

s nervosním neklidem sledují osudy této války, která pro životní jich

zájmy dležitý mohla by vzíti obrat.

V Praze, 8. srpna 1894. h.



Rozhledy sociální.

BRNNSKÝ KATOLICKÝ SJEZD O OTÁZCE DLNICKÉ — MORAVSKO-SLEZSKÝ TÁBOR DL-
NICKÝ — SJEZDY SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE V BELGII, NORVÉŽSKU, ŠVÉDSKU, DÁNSKU —
MEZINÁRODNÍ SJEZD TEXTILNÍHO DLNICTVA — ŽENSKÉ INSPEKTORKY TOVÁRNÍ SE

OSVDUJÍ — BEZPLATNÉ POHBÍVÁNÍ VE ŠVÝCARSKU.

V odboru sociálním jednal dne 30. ervence v Brn sjezd katolík,

eského jazyka o otázce dlnické. eníkem byl P. Rudolf Vrhá, spiso-

vatel knihy » sociáln demokratická spolenost*, jenž pednesl výklad

»o snahách našeho dlnictva*. Doznáváme, že výklad jeho obsahuje n-
která místa plná síly. K sociální demokracii vytknul eník toto stano-

visko: » Podporujeme zásadn oekonomickou snahu sociální demokracie,

aby kapitál, podízen byl lovku, avšak nemžeme se slouiti se sociální

demokracií, která pihlížejíc jen ke stránce výrobní zapomíná na mravní

poslání lovka a na úkol jeho náboženský.« eník vyzýval duchovenstvo,

\ aby styk s lidem co nejvíce vyhledávalo, aby co nejvíce studovalo otázku

i sociální a postavilo se v elo hnutí sociálnímu. Rovnž P. Hošek z LiŠn
i drazn žádal, aby duchovenstvo pevn stálo pi dlnictvu, podporovalo

jeho snahy, navštvovalo jeho schze a studovalo jeho pomry.
Z resoluce o dlnické otázce vyjímáme místa pozoruhodnjší:

Prmysl budiž organisován ve spoleenstva nucená s prkazem zp-
sobilosti a spoleenstva ta mjtež pehled o množství výrobk a spoteb.
Doba pracovní v dolech a chemických továrnách budiž 8hodinová,

'jinde prmrn lOhodinová. Ministerstvu obchodu budiž odato právo

dovolovati podnikatelm nedlní práci a prodlužování pracovního dne.

To budiž vyhrazeno výborm dlnickým. V každém prmyslovém pod-

/ niku (vtším) utvoen bu dlnický smírí výbor, sprostedkující mezi

dlnictvem a podnikatelem. Noní práce žen a dtí bu zrušena, noní
práce muž obmezena. Podnikatel je odpovden za mravní ochranu

dlnic a rozdl dlnictvo v pracovnách dle pohlaví. § 1.32. trest, zákona

(svedení ženské osoby, svené dozoru nebo vychování, jest zloinem) a
platí i o podnikateli, dílovedoucím a dozorci. Podnikatelé zizujte opa-

trovny dtem žen v závod zamstnaných. Truckový systém (prodávání

potravin závodem) budiž zrušen. Duchovenstvo dbej o ítárny a v?.dlá-

, vací spolky dlnické a zamezuj nedlní hýení v tanírnách. Na uili-

'( štích bohosloveckých zavedena bu jako mimoádný ale povinný pedmt
sociologie. Zavedeno bu hlasovací právo pro dlnictvo dle dlnických

komor.

(P. Rudolf Vrba je ve svém spise » Sociáln demokratická spole-

nost« pro všeobecné jovné hlasovací právo vbec). Konen butež se,-
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statnny doly, dráhy a paroplavba, anebo zaveden bu aspo písnjší
dohled státní.

V Brn rokoval dne 3U. ervence také veliký tábor dlnictva. Pítomno
bylo 20.UOU úastník, z nichž bylo 500 poadatel. Hlavním pedm-
tem debat byla otázka, »jak se to má se všeobecným hlasovacím právem.

«

A mluveny zde ei prudké, byl pece prbh schze dstojný. Všichni

eníci vytýkali vlád, že otálí s reformou hlasovacího práva.

Dlník Pokorný nevzdával se nadje na možnost cesty kompromisu
|ka: »My se nespoléháme na násilí, ale na své množství a na veejné
^mínní, kteréhož ve prospch náš stále pibývá,

«

Belgická sociální demokracie konala v polovici ervence kongres

v Brusselu za úelem organisace nastávajících voleb do parlamentu a

usnesla se kandidovati všude, kde jsou vyhlídky. Jinak bude postupovati

spolen s belgickými radikály, jak taktika tato pijata byla na bezno-
ívém kongresu dlnickém. Usneseno také, aby dlnití poslanci odvádli
i jedna tvrtinu diet propagand, a co jim po svém vydržování ješt zbude^

(generální rad.
Naproti tomu vydal kongres sociální demokracie v Norvéžsku (v Ber-

genu) manifest s vyzváním, aby se dlnictvo pi podzimních volbách ne-

spojovalo se žádnou stranou obanskou a volilo samostatn. Týž kon-

gres usnesl se k dobytí všeobecného hlasovacího práva pipravovati vše-

obecnou stávku a utvoiti k tomu hned fond. Dále pijata resoluce na
všeobecné zaopatení pro pípad invalidity, k emuž mají se opatiti

prostedky pímou progresivní daní z dchodu, zavedením _státní výroby

koalky, _piva a tabáku.

Taktéž sociální demokracie švédská na sjezdu v Gothenburgu a

dánská na sjezdu v Aarhuse radila se o postupu a organisaci. Ve Švédsku

chtjí sociální demokraté z jara r. 18UG zahájiti všeobecnou stávku ve

hlavních odvtvích švédské výroby, zejména mezi dlnictvem hornickým,

železáským, devaským a ve velkých mstech, jestliže nový íšský snm
zamítne návrh na všeobecné rovné j)rávo hlasovací.

Dlnictvo tkalcovské domáhá se zkrácení doby pracovní. V Man-
chestru poádán první mezinárodní sjezd dlnictva tkalcovského a bvly

zde zastoupeny: Rakousko, Francie, Nmecko, Belgie, Holandsko, Anglie

a sever. Amerika. Sjezd vyzval Evropské státy, aby zavedly pro textilní

prmysl osmihodinnou dobu pracovní. Podiv vzbudilo, když rak. delegát

I

líil domácí obmezování spolovacího a shromažovacího práva dl-

j nictva, když popisoval stísnnost hospodáských a výdlkových pomr
našich tkalc, kteí pracují i 20 hodin denn za výdlek 2—3 zla-

'.lých týdn.

Ženské tovární inspektorky, nedávno x^.Anglii zavedené, podle sv-
dectví ministra vnitra Ausquitha výborn se osvdují.

V Neuenburském kantonu ve Švýcarsku usnesla se velká rada na
bezplatném^pohbívání, jež zavede se pro celý kanton. Obce budou za-

pravovati útraty pohbu, píbuzní nebo pátelé jsou povinni opatiti

rakev, kterou na jejich úet mže po pípad dodati i obec. Vidti, že

socialisování v kantonech švýcarských stále pokrauje.
V Praze, 9. srpna. Ch.

naSe doba II., u. .55



úvahy a kritiky.

Historie literatury ruské XIX. století. Dle A. M. Skabievského,

A. N. Pypina, Vis. Blinského, P. Polevého, A, Galachova, Evg. Gar-

šina, V. Vodovozova, Alex. Reinholda a j. upravil .4. G. Stin. Ve
Velkém Meziíí. Tiskem a nákladem J. F". Šaška 1891—94.

Ejhle, první historie literatury ruské jazykem eským sepsaná ! Dávno
již cítila se zajisté poteba knihy, ze které by naše obecenstvo erpalo

pouení o vývoji literatury, jíž dnes celý vzdlaný svt se zabývá. A té

poteb neuinil zadost nikdo ze stedišt našeho literárního života, než

spisovatel skromn za pseudonymem se kryjící a nakladatel v malém
venkovském msteku moravském. Spisovatel nevydává spisu svého za

pvodní, než za kompilaci a ásten doslovný peklad pedního svého

pramene, díla A. M. Skabievského o nejnovjší ruské literatue. Za

našich pomr bylo by sotva možno, i v stedišti našeho literárního

a vdeckého života sepsati pvodní spis o literatue ruské, neshledaly

by se zajisté v našich knihovnách nezbytné k tomu pomcky, ba po-

chybuju, že naleznou se i jen všecky knihy autor, jež uvádí spisovatel

jako hlavní své prameny. Chválíme si to na spisovateli, že vydává spis

za to, ím skuten jest, nebo jiní spisovatelé toho neiní; jest na p,
i vyhlášená kniha Reinholdova více mén kompilací, ovšem kompilací

velmi dovednou.

Spisovatel podává djiny ruské literatury XIX. století! Proti tomu
vymezení máme námitky. Nežádáme konen historie literatury ruské

od samých poátk, mimo uené kruhy sotva kdo by choval zájem na

staré literatue ruské, ale eho, myslím, bylo teba, jest vylíení vývoje

novoriiské literatury od samých poátk. Mlo se vylíiti, jak Rusko

znenáhla se otvíralo západnímu svtu, jak západoevropský svt duševní

pronikal do Moskvy prostednictvím polským a jihozápadoruským, tam

se potkával s kulturou ecko-byzantinskou, jak zápasily oba tyto kul-

turní svty, jak se pekládaly západoevropské romány, povsti, hry diva-

delní atd., mly se vylíiti první pokusy samostatného tvoení literárního,

významno pece nadmíru, že již Kantemirovo literární psobení mlo
týž ráz oobliitlný*, který zstal vlastní literatue ruské až do našich

dn. Obšírnji mla se probírati literární práce Kateiny II. a její doby.
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jak vyznamno pece, že v komediích samé císaovny a dramatik její

doby ozývá se zájem o sociálním thematu, tak u Fon Vizina, u Sumara-
kova, u Kapnista, jehožto ilÚQjlii jest jaksi pedchdcem Revizora Gogo-

lova, ba snad ani v této komedii nelíeny tak oste a jedovat pro-

dejnost a úplatnost úednictva, zvlášt soudcovského.

Pro náležité porozumní vývoje ruské literatury XIX. v. bylo jmeno-

vit u nás, kde nemáme vbec spisu o ruské literatue, nezbytn po-

teba, v hlavních, podstatných rysech vylíiti vývoj novoruské literatury

celé. Doba karamzinovská vystupuje v knize p. Stínov neobjasnná
tém ani slovem. Úvod zaíná sice až od pokesanní Ruska, ale nad

míru povrchn a zbžn, nkolika vtami odbyty celé vky až do reformy

Petra Vel. a to i vtami nesprávnými, jako že dobytím Caihradu skrze

Turky pestal vliv Byzance na Rusko Úpln umlena tak mohutná
osobnost, jako kníže Kuibskij, tak význaná v djinách duševního roz-

voje Ruska, muž, v nmž se stetly svty západní a východní, a jenž

pes to byl plamenným obhájcem pravoslaví. Ani slova o tom, jak ped
Petrem pronikla kultura západoevropská do Moskvy, jak z latiny pe-
kládáno od konce XV. v,, pak z polštiny, nkdy, ovšem zídka z eštiny,

ni slova o velkém vlivu nmecké kolonie Moskevské, o psobení pastora

Gregoria a o jeho péi o divadlo za áe Alexeje Michajlovie atd.

V historii literatury ruské XIX. stol. pro echy mla se, myslím,

klásti hlavní váha na vylíení literárního psobení prvních hvzd, vdc
literárního hnutí urité doby, vdc jistého literárního, ale i duševního,

kulturního smru, vdc, kteí vtiskli své dob uritý ráz, utvoili školu

svou, mli za sebou celou plejádu následovník, žák. Kolem tchto
vdc mla se seskupiti literární práce jich následovník, jich školy.

A sice mla jak u vdc, taktéž u jich následovník vylíiti se souborn
a pehledn veškerá literární i básnická innost, ve všech odborech

tvoení literárního, v lyrice i v epice, v dramatu i v románu a novele.

Tímto zpsobem byl by tená, myslím, nejsnadnji mohl utvoiti si

náležitý obraz jak o celé dob a jednotlivých Školách, taktéž o jedno-

tlivých básnících významu velkého i malého Ale z díla p. Stínová

pochybuju, že si tená utvoí celkový obraz, eknme o dob Puškinov,
ba i o významu jen Puškina jediného. Spisovatel položil základem své

knihy Skabievského Djiny nejnovjší ruské literatury, i v knize své

dsledn následoval svj vzor v rozdlení látky. Jako Skabievskij roz-

I
dlil též p. Stín spis svj na tyry samostatné ásti.; v 1. pojednává

jo kritice literární, v 2. o beletrii, v 3. o poesii a ve 4. o dramam.

I

Ve vydaných dosud sešitech ukoneny jsou ást 1. a 2. Byl-li básník

'inný ve všech tech oborech, v beletrii, v poesii i v dramatu, tož pro-

mluveno o dotyné jeho práci v každém oddíle zvláš, tak že se celkový

obraz o literárním psobení jednotlivého básníka nepodává, literární

fysiognomie toho kterého spisovatele na základ spisu Skabievského,
jakož i Stínová vbec zstane nám temna, neobjasnná. Skabievskij

ve své knize vylíil ruskou literaturu od roku 48tého. eský spisovatel

ostatek doplnil ve svém spracování, ovšem v rozdlení látky vrn ná-

sleduje svého vzoru. Tak tedy na p. jedná o Puškinových novelách

v II. kap., o historických jeho románech kap. III. kn. II., o jeho básních

55*
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promluví v knize III., o jeho dramatech v kn. IV. ; pod. o Gogolov
historickém román promluveno zvláš, o jeho románech a povídkách

ostatních opt jinde, tu podána i jeho biografie, o komediích jeho po-

jedná zase jinde atd. Patrno, že nepodává spisovatel, ehož pedevším

požadujeme, t. j. pehledného celkového obrazu literární práce jednotli-

vého básníka, nevyliuje literárního významu ani nejpednjších básník.

Literatura ruská od r. 1848 vylíena do daleké vtšiny vrn dle

Skabievského, tato ást spisu Stínová jest více mén doslovný peklad.

Tu onde spisovatel odchyluje se od svého pramene, a pramen svj do-

pluje, jak v literatue starší, tak zvlášt v literatue našich dn, kde

vzpomenuti i spisovatelé dosti bezvýznamní. Spisovatel na p. promluvil

obšírn o románech, o povídkách Potchinových, kdežto Skabievskij

pojednal jen o dramatické jeho innosti, dále o prvních »národnících«

Kokorevu a Slavutinském, na nž Skabievskij úpln zapomnl. Obšírnji

promluvil spisovatel na p. o Strachovu, obšírnji o románech Meljni-*

ková »V lesích « a »Na horách «, jež Skabievskij jen dle názvu uvádí.

Tu ondy snažil se spisovatel napraviti, kde poznal, že Skabievskij ve

své strannickosti pestelil, bu píliš málo pojednal, neb nespravedliv

a chybn soudil, na p. o theoretikovi slavjanofilství N. J. Danilevském,

o kritiku Apollonu Grigorjevu, o Pisarevu, Pisemském a j. O kritické

innosti Skabievského nad význam její píliš obšírn jedná p. Stín,

o Pypinov práci naopak píliš strun. Dále vykládá p. Stín o Dosto-

jevském odchyln, seslabuje ostí tendenní kritiky liberální. Skabievskij

I
ovšem je pímo nesnesitelný, zastaralý liberál. Kniha p. Stínová je ne-

' podaený pokus konservativce, udlati na liberálním základ tendenní

své djiny ruské literatury. Namnoze odchyln pojednal o Lvu Tolstém,

nespravedliv, až nepkn; Anna Karenina zasluhovala zajisté obšír-

njšího a dkladného rozboru, spisovatel o tomto arcidíle svtové litera-

tury pojednal strunji, než o mnohem mén význaných pracích spiso-

vatel 2. a 3. ádu; o povídkách z lidového života píše málo a ne-

správn, ba zdá se, že p. Stíná opustila tu i rozvaha, jinak nelze

vysvtliti výroku na str. 368., že prý Tolstoj nespokojiv se se všeobecnou

úctou a obdivem, jemuž se tšil jako umlec, závidl zakladatelm

rzných sekt ruských pochybné vážnosti, jíž tito požívali u lidu . . .

utvoil si vlastní sektu Tolstovc . . .

j

Z valné ásti jest kniha Stínová doslovný peklad knihy Skabiev-
^ ského, a sice peklad chatrný. Rusism jest velký poet, tak Že po-

íOhybuju, porozumí-li ech ruštiny neznalý slohu p. Stíná; oblíbil si

na p. spisovatel velice adj. hluchý ve významu zapadlý : hluché vesnice

stepní (str. 424), po hluchých ulicích moskevských (str. 420), do hl,uchých

míst Sibie (str. 456), hluchého msteka (461); diletanti tší ple
(nJiOTf)= tlo) svoji (str. 108), aby pepracoval je ve svou ple a krev

(str. 282), k trestu smrti rozstelením (str. 308) a j. v. Sloh spiso-

vatelv sotva vyhoví skromnjším požadavkm, znamenité slovo » lícen

«

sotva pispje k tomu, aby u brusi došel schválení. asto peloženo

chybn, tak ClopTyKT, — svrchník (str. 85), HonopnoCTb — upejpavost,

rpH3HLie no/íBajiLi (112) — špinavá pízemí (149), HSl) MOJio/íoro

oapHVKa (127) — ze statkáského panice (267), Ó&IJITj yTBepJK^eHT.
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lipHCí]5KllblMl> llOBtpeHHbiait (2:34) — byl stvrzen poveným porotcem

(412), OJKCCTO^eHOCTb (250) — vztek (425), 05KeCT0HHJICíI (256) —
rozvzteklil se (425), o BCJbxi) ero jiSBaxt h cípa^aniK) (263) — nad

jeho jizvami a bolestmi (428), BJio^^HJit BCCb nbiJli. CBOHXt Heyjl,OBJie-

TBOpeHHHXTi CTpeMJieHÍH (355) — otec umíraje, složil pel neuspoko-

jených snah svých o svou dceru (5311, nblJlOj znamená žár! a j. v.

Spisovatel nkdy pekládal nad míru zbžn, jen tak možno si vy-

svtliti tak hrubou chybu jako následující, poátek ei, jíž Chomjakov
oslovil Lva Tolstého :

Skabi. 38. Stín 102.

OómeCTBO JlloóuTe^Teii pycCKOii Spolku milovník ruské sloves-

CJlOBeCHOCTH, Btl.llOMHB^ Bac/L, nosti ! hrab Lev Nikolajevi vadiv

rpa4>'L JeBií HnKOJiaeBHHii, bt. vás mezi svoje leny skutené, s ra-

^IHCJIO CBOHXt ^tflCTBHTeJIbHblXl. dostí vás vítá . . .

HJieHOB-b, CL pa;^ocTK) ripHBtT-

CTByeTT) Bacb . . .

Pekladatel nerozeznal v té vt ani podmt.
Tou zbžností jen vysvtluje se, že pekladatel si spletl litery ruské,

u Skabievského ( tr. 19) uvádí se satirická ást »Sovremennika« na-

zvaná .^HiepaTypHMH cpajiaillt, u Stíná teme (str. 84) »Literaturnyj

í^ralaš« ; kursivn tištné eaB jsou si ovšem velmi podobná ; následkem

toho jest též chybný a nesmyslný peklad: »ero riOCTUrJia CHJlbHaa

r.Tíi3HaH uoji-feaHb. ii out> e^^Ba ne 0CJitn'b« (334) — byl stižen

veUkou bolestí hlavy a málem oslepl (511). <y p^//..^,.

Césare Beccaria: O zloinech a trestech. Peložil a poznámkami opatil

JUDr. Josef Sládeek, obhájce ve vcech trestních. V Praze. (V ko-

misi knihkupectví: Buršík a Kohout) 1803. str. L -j- 12.'*.

Peklad díla Beccariova do svého jazyka mžeme jen uvítati a to

nejen s hlediska vdy právické, nýbrž a snad ješt více s hlediska

tilosofie. Tebas mnohé v díle italského soudruha encyklopaedist
mlo již jen interes historický, mnohá vc zstává stejn problémem
filosofie, resp. ethiky a sociologie, dnes jako ped 130 lety, kdy dílo

to vyšlo poprvé, jenže dnes žádáme, aby problémy ty i systema-

titji a pesnji, zvlášt však dkladnji byly uvažovány a ne s ta-

kovou, tém bychom byli ekli, žurnalistickou lehkostí a povrchností

odbývány a rozhodovány, jako práv se dalo u encyklopaedist. Proto,

opakujeme, byli jsme potšeni, když vidli jsme eský peklad díla, které

své doby tolik rozruchu zpsobilo a znaný vliv mlo na vývoj soud-

nictví v státech evropských, zejména též u nás.

Peklad díla Beccariova není snadný ; nejen to, že Beccaria leckdy

úmysln nejasn se vyslovil, netroufaje si oteven a zejm povdti, co

chtl — to spíše lýkladii iní obtíže, — ale zvláštní, namnoze tém afo-

ristický ráz pojednání jeho, jakož i proplítání jedné myšlénky vedlej-

šími iní proniknutí slov jeho leckdy obtížným. Nicmén zdá se nám,
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že lze v pekladu pán Sládekov postihnouti nepesností a nejasností

pece více, než bylo teba. P. dr. Sládeek nenaznail, z kterého vydání

(i z kterých snad vydání) pekládal. Pidržel se pozdjšího spracování,

jak je Beccaria podle abbého Morelleta upravil, (akoli novjší vydání

italská vracejí se k pvodní úprav Beccariov) ; i zdá se mi, že nej-

spíše svj peklad pracoval dle vydání vyšlého v Paíži u Baudryho
r. 1820, Dle toho chci také posouditi peklad podaný a pispti, pokud
možná, aby pi nejbližším vydání nedostatky aspo nkteré byly opra-

veny. Mezi ty patí na p. již to, že nepekládá souhlasn týž termin stej-

ným výrazem ; tak v téže vt pekládá se » erti — certezza« (o zlo-

inu) » uritý — bezpenost* »idea« na str. .')5. » pojem* na str. 71.

»idea«, »sentimento« str. 22. »pocit«, str. 24. »smysl« (chybn!),

str. 56., 82., 90 a j. zase »cit«. Nesouhlasné toto pekládání zejména

jest citelné pi terminu tak dležitém, jako jest »sentimento«, a ješt

více pi »commumne deposito«, terminu to karakteristickém pro Bec-

cariovy názory, jejž pekládá p. S. str. 9. »obecný statik«, hnedle však

na to na téže stránce »obecný majetek* a dále na str. 72. spojem ve-

ejného dobra spolenosti.*

Ale mnohem více na závadu v peklade jest asto nepirozený, ne-

esky slovosled, jakož i zbytená nezetelnost. Tak hned na str. 1<>. pelo-

ženo : Ma una pna accrescinta all di lá del limite íisato dal leggi, la

pna giusta pi un'altra pena« nesrozumiteln hlavn pro interpunkci ! i :

»Avšak trest, pekroí-li onu hranici, kterou vytkly zákony, jest trestem

spravedlivým, a obsahuje ješt jiný trest. « Beccaria praví o onom trestu,

že tu k náležitému trestu pistupuje ješt jakési (nenáležité) plus, i bylo

peložiti asi: »Avšak trest, který pekroí hranici vytenou zákony, ob-

sahuje mimo trest spravedlivý ješt jiný trest. « Str 11, nedopatením
peložen pravý opak »krutost trestu, teba by byla bezprostedn v od-

poru* místo »nebyla«. Str. 12. jest nesrozumitelná vta »pi)ímají je

(zákony) ne jako závazky ze starodávné písahy ; neplatn, ponvadž vá-

zaly by vli ješt neexistující, nespravedlivo, ponvadž snižovaly by lidi

ze stavu spoleenského na stav stáda «, kdež zvlášt nesrozumitelná echu
jsou adjektiva »neplatno« (nuUo) — » nespravedlivo* (iniquo

,
jež pece

odnášejí se v originále ke stavu »giuramento« (písaha) a dle toho mla
býti peložena Str. 1(5. (první vta v § VI.) jest nejasná parenthese »a to

tvoí práv vlastní bezpenost «, kdežto v originálu zcela srozumitelná

jest vztažná vta »che Topinione della propria sicurezza«, takže mlo býti

peloženo as: »Zlozvykem práv tak obecným jako odporujícím vlastnímu

spoleenskému cíli, jímž jest vdomí vlastní bezpenosti, jest to, že . . .«

Na str. 24. zcela myln podána jsou slova: »Non v' propriamente alcun

sentimento superfluo nell' porno; egli sempe proporzionale al risultato

delle impressioni fatte su i sensi« pekladem : »Vskutku žádný smysl

není u lovka nepirozený; vyplývá vždy z bezprostedního dojmu,*

kdežto pece Beccaria praví: » Vskutku žádný cit není u lovka ne-

smírný; vždycky jest pomrný k úinu smyslového dojmu*; srovn. jak

mnohem pesnji peložena podobná slova na str. 32. atd. Abychom
neunavovali, poznamenáváme, že by bylo radno opraviti podobn k vli
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jasnosti aneb vtSí pesnosti peklad ješt na str. 18. (» ponvadž každý

lovk ...«), 54 (»z jejichž vytrvalosti,...*), 71. (»Uváží-li, kdo a

pozná-li, že . . .«), 1'2. (»Tuto est jest podmínkou, . . .«) mimo to menší

vci (jednotlivá slova a pod.) na str. 3., 9., 19., 22., 28., 48., G;*
,

85., 92.

Poznámky, jimiž dle titulu p. pekladatel versi svou »opatil«, z nej-

vtší ásti nalezl již sebrány ve vydáních spisu Beccariova; jeho vlast-

ních jest jen nkolik citát z Brikcího, Majestas Carolina a pod. I slu-

šelo se. aby vc tuto (na p. v pedmluv) pipomenul; nicmén i tak

zasluhuje peklad jich uznání, práv jako peklad tí píloh, jako vhodný
appendix pipojených.

Pekladu pedepsán jest obšírný úvod (o 50 stranách) obsahující

tyto kapitoly: Charakteristika 18. století. Data o rodin, pvodu a mládí

Beccariov. Styk Beccariv s hrabtem Verrim ; asopis >I1 Café«. Data

o díle Beccariov a pekladech jeho do cizích jazyk. Cesta Beccariova do

Francie. Beccaria jako akademický uitel a administrativní úedník.

Beccariv pomr v prvním a druhém manželství; jeho rodinné žití.

Beccariv styk s vynikajícími muži osmnáctého století.

Opt tu neudáno ani odkazem, na základ eho úvod spracován,

a mimo první kapitolu ostatní prozrazují se tomu, kdo zná se v lite-

ratue o Beccariovi, záhy; nebo když nic jiného, každého musí upama-
tovati na spis literárního historika Césare Caniu : Beccaria e il diritto

penále (ve Florenci 1862) již nemístn tuto zúplna podané soukromé
dopisy, zejména ony k manželce, jimž, celkem 14 , a jinak jsou zcela

bezvýznamné, vnoval pekladatel 1 1 stran 1 Což by tenái nebyla po-

staila o vášnivé a žárlivé lásce Beccariov k manželce zmínka, kterou

uinil spisovatel ped tmi listy? Vbec bychom byli radji místo onch
»multa« etli »multum«; postrádáme zajisté citeln charakteristiku a

ocenní díla Beccariova, jakož i vylíení, jaký úinek mlo na souasné
a pozdjší zákonodárství i soudnictví evropské ; ba páli bychom si, aby

byl býval uritji stopován pomr Beccariv k encyklopaedistm, jme-

novit ukázáno, jak pouky jeho zakládají se na Rousseauov nauce

o spolenosti a jak, pokud se oprávnnosti a omezení trestu dotýe, jest

zcela pod vlivem Montesquieua atd. Vždy i u nás v echách ideje Bec-

cariovy byly již uvažovány v lánku, (který, ku podivu, p. pekladatel

neuvádí Viléma Skivana (»Dílo Beccariovo o zloinech* v Právníku

18(;9, str. 2G7—271., 314— 317., 343—348) a teba uznati, že zvlášt

na onu dohu pkný výklad o nich podán.

\' jednotlivostech pipomínám k úvodu, že peklad (nmecký) v Praze

vyšel, pokud víme, teprve r. 1767 (ne 1765. » od Jos šl. z Montag.
K pekladu pipojena jest pkná podobizna s autografem Becca-

riovým. F. C.

Dr. Friíz Schnltze: Vergleichende Seelenkunde. Erster Band, 1. Abth.

Lipsko 1892.

.le to první ást spisu obsahující všeobecné základy fysiologické

psychologie ili Nervensystem und Seele, jíž má následovati psychologie
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rostlinstva a zvíat, psychologie národ polovzdlaných, psych, dtská,

psychologie lovka kulturního a psychopathologie. Zdali a pokud všechno

to zasluhuje jméno srovnávací psychologie, z prvního dílu tžko roz-

poznati. Podává se tu popis nervové soustavy se zetelem k psychickým

funkcím, asi jako to známo z Wundtovy knihy a hned se k tomu pi-
pojuje otázka o duši, pi emž, jak povaha vci sama nese, je více íilo-

soíie než psychologie. A srovnávání omezuje se na popis nervového sy-

stému zvíat a v druhé ásti na spekulativní rozšíení pojmu duše na
vše organické ; zajisté není ho tu více než ve psychologiích, které neho-

nosí se názvem srovnávacích. Než to snad napraveno bude v pozdjším,

a zde snad jsou jen zásadní pojmy vyvinuty Co z tchto zásadních pojm
tušiti se dá, neopravuje k nadji, že by spletené názory o psychickém

srovnávání a jmenovit o duševním život zvíat došly spasného ob-

jasnní.

Všechno záleží zajisté v této píin na tom, co psychickým pova-

žuji. Srovnávati se mohou jevy píbuzné, jež v podátatném njakém
znaku se shodují. Ten znak jest práv psychickost. Podle toho, co

v obsahu psychického vidím, mohu psychické v pedmtenstvu hledati

a srovnávati. Je-li základem vdecké analyse empirie, musí psychické

dáno býti zkušeností. Dáno jest pouze jakožto stav vdomí a to zase

jen u lovka, kde možno jest sebezení ; vše ostatní jsou analogie, které

více mén mohou býti pravdivý. Ani u zvíat, ani u dítte, ani v nev-
domém, aniž kde jinde není psychické dáno, ponvadž není zde sebe-

pozorování možné, a podle toho vypadne srovnávání psychologické docela

jinak než ve vdách na p. pírodních. Kdežto tam srovnáváním objas-

ují a utvrzují se zákony obecného vývoje, v psychologii musí se od

daného vdomí lidského vycházeti a z nho analogie jiné vysvtlovati a

to nelze jinak než oprávnným, pokud možná, penášením zákon psychi-

ckého vývoje lidského na obory jiné, generalisováním zákon tch.

První otázka tedy jest, kde možno analogie s vdomím lidským

pedpokládati a jak pravdpodobné jsou. Pes tuto otázku se vlastn psy-

chologie zvíecí ani nedostala a ponvadž ji obyejn odbývá spekula-

tivn njakým pojmem metafysickým, zabedla v nepesné filosofování,

takže positivního z ní výtžku je na mále.

A v této píin není spis pítomného spisu z jiných. Také on

je s otázkou tou hnedle hotov a snadno urovnává si cestu do záhadného

oboru duševního v stadiích nižších. Dle nho totiž duše není ani látka,

ani jednoduchá substance ale síla pirozená, vdomá, od slepých sil pí-

rodních rozdílná, která jenom ve form individuality existuje a sebecitu

nebo v jeho nejvyšší zpsobe v sebevdomí se cítí jako trvalá jednota

ve stíd mnohosti (str. KiO). Parallelismus duše a tla vede jej k ná-

zoru, že síla duševní všude tam psobí, kde buky nervové a vlákna

nervová jsou, ili kde se protoplasma nachází, tedy i ve zvíatech a rost-

linách (164). Tím je základ pro srovnávání uren. Na vývoji ner-

vové podstati, na petvoení protoplasmatu v buky nervové, na potu
tchto bunk a konen na mnohostrannosti a tsnosti, spojení jejich

vzájemném mžeme miti stupe síly dušení. Stupe vývoje nervové sou-
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stavy jest doznávacím dvodem (Erkenntnisgrund) ne vcným (Sach-

grund) síly duševní, fysické nám dává vnjší mítko pro psychyckou

intensitu organických bytostí. (1G7). V souhlase s tím jeví se nevdomé
jen menším stupnm vdomého (172 nás.).

Jak vidno, spis. vložil do pojmu psychický, ne co empiricky dáno,

nýbrž k emu došel spekulativn. Jeho psychické jest rovno životu orga-

nickému, je to hypothesa a ne faktum a jestliže to má býti základem

srovnávání psychologického, pak musí výsledky býti rovnž hypothetické

a místo exaktní psychologie bude to kousek tilosofie. Není správno zamítati

filosofování o otázkách tuto dotených, avšak nesprávno stavti je pod
etiketu srovnávací vdy.

Proto však pece zaslouží spis býti ten ; nebo vyniká dikcí prostou

a hojn je opaten píklady konkrétními, což zpomíná na anglický zpsob
výkladu a práv v nmecké literatue mile psobí.

Pipomínánie ješt, že se spis. hlásí k novokantismu (str. 1<^4) a

že v kapitole po;^ední: Der Tod und die Unsterblichkeitslehre des biolo-

gischen Monismus, podává svj celkový názor svtový, v nmž základ

tvoí prabytosti dv : atomy a psychady. Kí.

A. Hamon, De la définition du crime. Paris. Masson 189;).

Autor chtl podati novou dehnici zloinu, najíti definici zloinu
absolutního, beze vší vedlejší myšlénky o píin, úelu, podmínkách,
užitku atd., které dosavadní definice provázejí. Domnívá se ji nalézti

ve slovech: » Zloinem jest každý in, jenž porušuje individuelni svo-

bodu. « Definice jest však nesprávná; nebo pak jsou zloinem i mnohé
skutky, které všechny mravouky mají za morální, na p. in sebeobrany.

E.



ZPRÁVY.
* Zvláštnost Tolstého filosofie je, že^nkteré dsledky svého pojí-,

maní evangelia jeden po druhém a o sob nezávisle vypracovává ; Tolstoj

si nehned všecek dosah uení o neodpírání zlému ujasnil a tudíž po
ástech podává své názory o zásadách podružných. S tímto zpsobem
práce snad také souvisí ta »pnmoarnost«, kterou LÝ-i Nikolajeviovi

již Dostojevský a právem vytýkal. Není pochybnosti,' že moderní cit

vlastenecký ve mnohém píí se zásadám evangelia a zásadám mravnosti;

ale nejinak evangeliu a zásadám mravnosti odporovaly církve opíra-

jící se o evangelium, resp, lidé držící se uení evangelia každý po svém.

Tak i patriotism našich dn vedle krásného ovoce nese i ovoce špatné

a shnilé — slouží panovanosti a národnímu egoismu práv tak, jak mu
slouží i náboženství a církve. Pokud Tolstoj na tyto stránky vlastenectví

ukazuje, jeho nový spisek »Duch kesanství a patriotism« mnohým po-

slouží, jako posloužily spisy jiné. Sám v sob patriotism není zlem ; aby

se jim nestal, musí sloužiti mravním cílm, sic jinak, a v tom Tolstoj

má pravdu, dostaneme se v mravní chaos hrdosti, výlunosti, osobi-

posti a panovanosti. Ve jménu svého národa Bismarck a nmetí jeho

jnohsledové kázali »vyhubení« Polák, Maai ve jménu své/io na-

^roda potlaují národy nemaarské, ve jménu svého národa Rusové

porušují Poláky, Nmce, Finy, Švédy . . . Takový patriotism je roz-

hodn egoistický a tudíž nemravní. Avšak vlastenci všech národv
ušlechtilí a prozíraví vždy vlastenectví podizovali zásadám mravním ;

Kollár vlastenectví podizoval humanit, Krijevský a první slavjanofilové

vbec vlastenectví podizovali všeobsáhlému pi-avoslaví, jež spojiti mlo
všecek svt kesanský. Tolstoj na toto úsilí neprávem zapomíná ; do-

konce pak od nho neekáme historického ocenní moderního pa-

triotismu.
» »

* Kanál korintský jest již obchodu i plavb odevzdán, úzká spojka

starého Peloponésu s pevninou eckou jest proata. Nevíme posud ovšem,

zdaž moderní plavba a silný obchodní prvoz eckem z Itálie, Rakouska

a Turecka bude tolik vynášeti, aby kapitály súastnných podnikatal

byly slušn kryty, aneb zdaž pi nynjší úspoe paliva na rychlých lodích

oceánských neuhne se vypoítavý kapitán kanálu a neobjede si radji

V>5 mil, které by ze Stedozemního moe pijíždje, kanálem získal. Lodi

španlské, vlaské, anglické zajisté dají pednost objížce kolem kapu

Matapanu, než by zajíždly ku kanálu. Zajímá nás však osud té stavby,
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nebo jest zvláštní. Již tyran Periander (G27— 585 ped Kristem) chtl

svým trojveslicím raziti cestu, aby nemusily z jednoho pístavu korint-

ského Lechaonu ku druhému Cenchreae, k nmuž oko dohlédlo, objetím

celého Peloponesu se dostávati. V cestu postavili se mu knží Neptunovi,

kteíž obávali se íinanních ztrát, kdyby lodi bez jejich pohostinství

mohly voln novým kanálem plouti. A ponvadž náleželi Neptunovi,

vládci moe, a ponvadž geodetické pomcky byly nízké, hrozily Ko-

rintu, že moe zaplaví kvetoucí jeho statky, nebo jest prý se strany

jedné mnohem vyšší (korintské), než se strany druhé (eginské). Egyptští

geomeirové dopustili se téhož omylu, míce za Demetria Poliorceta tra

kanálovou, i upuštno od stavby a podivem za dva tisíce let nalezli inže-

nýi francouzští Lessepsovi totéž u moe Rudého a Stedozemského, avšak

ná.ez ten pekazil prohloubení kanálu suezského. Julius César podjal se

rzných spekulací technických, chtl vysušiti rozsáhlá bahna fucinská, pro-

hloubiti vnému vnstu pístav v Ostii a prolomiti se pevlakou korintskou,

však teprve Nero íílastnorun zakopl zlatou motykou v pdu jeho a dal

kopati kanál, jenž na 150U metr do zem zasáhl, pi šíce 40 metr.
jCetné zbytky té práce staré jsou zachovány a jelikož i se strany eginské

íha 1*180 metr vnikli, zbýval jen už pruh zem as dva kilometry ši-

,roké. Však zde klasický svt nemohl pomckami svými dále, vypráví se,

lže opt jacísi knží tomu dílu se protivili, že roztrousili mezi lid, kterak

,ze zem krev stíká, hlasové podzemští varovné se proslýchají a jak Dio

Cassius praví, »spectra mulia apparuerunt«. V pravd ale octli se dl-
níci na„ pd tvrdé, kteráž i našemu nepoetickému dynamitu mnoho práce

dala, než smla ecká královna Olga prostihnouti hedvábnou stuhu

kanál uzavírající a otevíti prchod obchodu svtovému. Teprve r. 1829
vzali vc do rukou inženýi francouzští. M. Virvei Aousí upravil plány,

jimiž využitkovati mínil zbytkv dvtipn vedené práce ímské, žurnalista

Grimaud de Catix, inženýr a vdecký feulletonista Unionu sbubnoval

kapitál paížský, Dtibuitry provedl nivelování Isthmu. Však po dlouhých

íinanních kalamitách, zklamáních technických i penžních provedl celý

problém generál J"£rr, poboník italského krále, jenž mimo prokopání pe-
vlaky pevzal též organisaci železnic eckých. Poátkem šla práce snadno,

naplaveninou korintskou se postupovalo rychle, avšak po loOO m nastala

práce namáhavjší a musily nastoupiti miny a dynamit. Francouzové vyko-

nali práci, jejich kapitál jest tam dílem zahrabán, dílem skuten inve-

stován, i byl postrádán pi zahájení slavnostním pavilon francouzský.

Francie nebyla pozvána a hledíc ku ztrát kanálu suezského, nestará se

valn o záležitosti moské. Anglie a Rusko byly slavn zastoupeny. Délka
kanálu obnáší Goió metr, Šíka__22 metr, hloubka 8 metr, zem vy-

bráno lt.),().^>8.40(> in^. Práce samy trvaly dvanáct let. (^Živa . 7.)

* Zakladatel a duchovní editel poesie parnassistické, Leconte de Lisle,

zemel. V mládí vycházel od Rousseaua, úastnil se r. 1848 povstání, ustraniv

se pak veejného života hledal útchu v kráse antické. Prvá sbírka bás-

nická — Pomes antiques 1852 — oznamuje již pilného pekladatele a
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básnického interpreta Homera, Hesioda, Theokrita, Sofokla, Euripida,

Vergila, Horáce. V poslední dob své jeho filosofie vzala obrat k radi-

kálnímu nepátelství proti katolicismu, v nmž vidl sociální organisaci

všeho zpátenictví i stavl proti katolicismu svj zvláštní atheism. Chy-
stal se napsati bojovný pamflet, v nmž ábel ml hráti vynikající roli . ..

Smrt zámr ten pekazila. Charles Marie René Leonte de Lisle narodil

se 23. íjna 1818 na ostrov Réunion a zemel dne 17. ervence 1894.

Leconte de Lisle uveden byl k nám Jar. Vrchlickým, který peložil jeho

báse: »Kain«. Vyšla r. 1880 u Otty v Praze.

* Naši tenái etli o básni p. LoŠákov. Báse posoudil v » Rozhle-

dech* i p. Karásek a to s nejvtší benevolencí; kritik jist zastával se

p. Lošáka proti ohlasm ostejším. Pan LoŠák na to v denních listech

uveejoval o p. Karáskovi posmšné zprávy v insery^>j:h a te teme
v »Lid. listech « (15. ervence), že pan Lošák pana K^^Mska zákenicky

napadl a zpolikoval. Pan Karásek docela správn oznamuje, že na ta-

kové rekovnictví jediné soud mže odpovdt, že tu vylouena je vše-

liká sebeobrana.

(
* Nmecké listy uveejnily zprávu, že pruské vojenské stelnici ve

Spandav za ti msíce, leden až bezen, 80 lidských mrtvol dodáno za

i ter. Oficielní »Reichsanzeiger« nedovedl tuto zprávu popíti, omlouvaje

píšernou surovost tím, že prý nejedná se o »celé mrtvoly«, nýbrž pouze

o » jednotlivé ásti «, o »anatomické preparáty*. Proto že však každý

ví, na jaké »ásti« se stílí, zpráva nezávislých list v plné míe se

potvrzuje.
» «

j

* Ve Spojených Státech, jak známo, pisthováním katolická církev

i pomrn více se rozšíila než církve protestantské. V kruzích protestant-

' ských vidí se ve vzrstu katolicismu nebezpeí i organisují se valné

spolky, jež leny své zavazují dsledn, v malém a velikém boykotovat

katolíky. Tak na p. »Amerikánské výpomocné spolení* zavazuje leny,

nepijímati ani služebník katolických; spolek ten zjednal si prý již

Su list. Zprávu o tomto tažení proti katolíkm pinesla z katolického

péra »North American Review«
;

proti tomu ozývá se v témž list pro-

cestant, objasující,' že stav vcí není tak zlý. Avšak nedávné vzbouení

proti katolickému klášteru v Ohio a pod. zjevy spíše svdí hlasm
katolíkv.

Opravy.

Na str. 77.5 posl. ádka stj : dre.m Podlipským.



Obzor asopis.

esko-mot^sk}' národní hospodá pináší v . 13. lánek Fr.

Hudeka o železnicích. Železniní sí podává nezvratný dkaz hospo-

dáské a politické zdatnosti toho kterého státu, jakož i jeho politického

vývoje. Celá svtová sí železniní ítala do r. 1892 —Jiij.OOO km.,

z ehož nejvíce pipadá na Ameriku, totiž o 48.000 km. více, nežli ve

všech ostatních zemích. V ptiletí od r. IiST— 1892 zvtšila se délka sít

železniní o 84.900 km., z ehož zase tém dv tetiny na Ameriku
pipadají. Evrop náleží co do potu délky železnic místo druhé

(2j27.990.) v tomtéž ptiletí jeví se zde pírstek jen o 19.750 km.,

z ehož pijde nejvíce na Francii 3719 km., na Nmecko 3039 km., na

Rakousko-Uhersko 3361 km., na Rusko 2554 km., Itálii 1497 km.

atd. Ohledn plochy pipadá na 100 km. nejvíce železnic na Belgii,

totiž 18 km., na Britannii 10*3 km., na Nmecko 8*1 km., Rakousko-

Uhersko pijde teprv až na místo deváté. Rozvoj železných drah v Ra-

kousku-Uhersku vbec nebere se smrem píliš píznivým oproti státm
jiným. Celá naše íše ítá do dneška asi_29.0O0 km. železnic, což jest oproti

Nmecku neb Francii nepomrn málo. Železniní sí je tu neúplná.

Jednotlivé trat této sít berou se z vtšího dílu smrem od jihu k se-

veru; menší poet pak od východu k západu. Jest to následkem inter-

nacionálního obchodu, jehož doprava ubírá se ponejvíce pes Terst —
Hamburk aneb naopak. Tak jest na p. Víde s Prahou spojena temi že-

leznicemi, které mimo jiné ješt v severních echách se sbíhají, tvoíce
tam dosti hustou sí železniní. Naproti tomu jak Cechy jižní, tak i Mo-
rava západní trpí nedostatkem odboek od tchto drah hlavních sm-
rem od západu k východu. Vbec ve všech zemích rakouských schází

sí doplovací ili sí drah podružných.

Hlídka literární v . 8. posuzuje povídky Fr. X. Svobody :» Mladé
pedstaiy«. Praví se o spisovateli, že se v nm potýká dvojí živel:

prostého vypravovatele z venkova a ze života vojenského, v emž práce

se mu daí velmi pkn, a naproti nmu živel peumlkovaného psy-

chiatra lovka i pírody, kdež nekvete jeho štstí. Své ideály prý spi-

sovatel vystihne dojista lépe svovi pirozenou jednoduchostí než tmi
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mnohomluvnými rozhovory a reflexemi, jejichž jádro se rozplývá v sa-

imých slovech. O Petrklíích Sv. echa, vyšlých v tetím vydání, se praví,

'že mají verše tak hravé a plynné jako málokterá báse eská. Pipomí-
nají satiry Havlíkovy a Nerudovy. E. Zítka Šlechticové jsou lehkou, pí-
jemnou lekturou bez nárok na vyšší cíle.

Literární listy . 14. (1. ervence) posuzují básn Jaroslava Vrchli-

ckého E inorta, vnované památce Klementiny Kalasové. Autor zstal

v nich na jediné pravém stanovisku lyrika, jehož úkolem není jako

u romanopisce malovati a rozkládati duši cizí, nýbrž nechati rozezvuet

svou duši vlastní a ukázati tedy, jaké akkordy vyvolala v jejích strunách

smrt oné osoby. Nevychází tém ani z okruhu svého »já«, a teprve

z hlubokosti rány, jíž smrt tato jeho srdce zasáhla, a ze slov, mezi

lkaním, steskem a vzpomínkou man nahozených, vzrstá ped námi
ve všeobecných »vn ženských* rysech postava, plná^jhy a morálního

kouzla. (F. V. Krejí.) ^*

Nové zprávy v . 14. (31. ervence) pinášejí lánek Karla Adámka
. o podporování vývoje prmyslu a tržby snémein král. eského. Naše

j

jubilejní výstava r. 1891 ukázala pátelm i nepátelm našim, jaká síla

! jest dosud v našem emeslnictvu a že jsou dosud planými obavy pesi-

í mistv o budoucnost emesla, vykonají-li všichni povolaní initelé, pe-
; devším pak zákonodárství a správa, svou povinnost k této tíd vyrobo-

vatelstva. Zemské a státní rozpoty ukazují, jakými smry stát a zem
v tomto smru postupují, a jakými prostedky úkoly tyto ešiti se snaží.

;
Ped nemnohými lety nebylo ješt v našem zemském rozpotu položek

1 k úelm prmyslovým, až teprve v rozpotu na rok JLii92 nalézáme subvenci

• státní prmyslové škole v Plzni 3000 zl. a subvenci prvnímu ženskému
výrobnímu spolku v Praze 30a zl. Od tch dob však pomry tak se zm-
nily, že v rozpotu na rok letošní k úelm prmyslovým a živnostenským

povolen obnos 147*550 zl.. ili 1'lVo veškerého zemského vydání. Z ná-

kladu toho pipadá pokraovacímu Školství prmyslovému a kupeckému
73.300 zl., vyššímu obchodnímu školství 17.1)00 zl., všeobecným e-
meslnickým školám 22.550 zl., umlecko-prmyslovým museím v Praze,

v Liberci, v Plzni, v Budjovicích 25.50U. Krom toho povolil snm
na stavbu nového umlecko-prmyslového musea v Praze píspvek
300.000, kterýž má býti uhrazen pedevším výtžkem ze staveništ staré

budovy musea království eského. K rozšíení odbytu pispívá valn roz-

šíení známosti výrobk na výstavách a tržnicích. V království eském
podporuje zem jedin stálou výstavu a tržnici výrobk prmyslových
v Praze roní subvencí 3000 zl.

Osvta v . 7. pináší list p. L. Kuby o ecké hudební skladb
z 3. vku ped Kr. O hudb ecké panovaly náhledy co nejrznjší.

V jednom jen vládl souhlas: že na poli hudebním osvta ecká po-

mrn mnoho nevykonala. Náhled ten byl podporován nedostatkem hu-

debních památek. Tebas nápadno bylo, že tak nadaný národ práv
v hudb nevynikal, pece se posléze nejzanícenjší hellenofilové smiovali
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se zmínnou domnnkou, pro eky ne lichotivou. Dnes však je již do-

kázáno, že se mýlili ti, kdož o ecích v hudebním ohledu mli mínní
nepíznivé. Loni v kvtnu vykopány v Delfách dv mramorové desky,

do nichž je vryta hymna ApoUonova, z více než dvou tetin zachovaná,

.zastiující vše, co dosud za hudební památku platilo, jak co do nepo-

ichybné pravosti, tak i co do ceny hudební a umlecké. Text i nápv
Idokazují, že schází deska tetí, po níž se bedliv pátrá. Co se hudební

stránky týe, je skladba trojdílná. Je tu vidti jak nápv a slova u ek
pedstavovala manželský celek, pi nmž slovo je mužem a hudba po-

slušnou ženou. Obé vznikalo z pravidla v jednom lovku. Nepje se

k vli nápvu, ale k vli slovu, básnické pedstav. Hymna, jež byla

skládána na oslavu eckého vítzství nad Gally, byla dne 26. bezna
t. r. poprvé provedena v Athénách. Dne 12. dubna pak dávána pa-

mátná skladba poprvé v Paíži.

%^
Rozhledy ^' 10. poukazují v lánku F. V. Krejího k pomrm

eské literatury a kritiky. Mluví se tu o obratu, jenž práv odehrává se

v naší literatue. Pevrat ten ukazuje se v zásadách a smru tvorby

i ve vkusu tenástva. Živly mladé, nové picházejí jak v osobách i dí-

,lech vždy k vtší platnosti — živly, jež autor nazývá »officielní«, uchy-

lují se z živého bouného proudu produkce vždy více do estných zá-

itiší, kde poínají tráviti z minulých vavín. Autorovi zdá se, že celá

literární produkce z posledních let až do nastávajícího práv obratu,

jejž mu zastupují hlavn F. X. _Svoboda a V. Mrštík, dá se rozdliti

v ti skupiny: na historický román, pak lyrickou školu representovanou

Jar. Vrchlickým a tak zv. kruhem lumírovským a skupinu realistickou,

pokud realism v ní utkvl na peliv miniaturním obkreslování normál-

ního, prostedního. Z tch tí skupin nejvíce prý na V3'znamu ztratila

skupina historicko-vlastenecká. Po smrti Tebízského a Brauna zastupo-

vána tém jediným Aloisem Jiráskem, ztrácí vždy více sílu svého pa-

thosu, svj rozilený tón národního vštce a stává se širokou a detailní

malbou kulturn historickou. Co se tkne kritiky, mla by pestati býti

prací žurnalistickou, státi se však literatue ukazatelem, komentáem
i pomáhati jí hledati a vybojovati nové dráhy. Nepehledné lány nespra-

cované pdy ekají dnešní eskou kritiku.

V lánku o anarchismti vysvtluje J. Vorel pojem anarchie. V obvvk-

lém bžném pojímání ztotožuje se anarchie z bezvládím. Ve volb pro-

stedk jest dvojí anarchie: 1, revoluní, pracující prostedky násilnými,

bezvýmineným trháním všeho existujícího jako nedostateného a 2. evo-

luní, chtjící za násilnost pozvolný a klidný postup. Ale poslední cíle

se úpln kryjí. Oba druhy anarchismu pílí za svrchovaným, dokonalým
osvobozením jednotlivce a pomocí jednotlivc celku od veškerého vnj-
šího a povýšeného nátlaku, a sluje právo, zákon, vláda, jakkoliv. Bude
to zajisté nedostatek vlády v dnešním bžném smyslu, vlády násilné,

opírající se o kodifikované zákonníky, o vzení a bajonety; místo její

zaujme vysoká a majestátní vláda dobrovolné a procítné benevolence

spoleenské, které bude v každém jednotlivci tolik, že mu staí, aby
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byl sám sob zodpovdným ministrem, ponvadž na spolenost svou

inností nebude míti nijakého rušivého vlivu, jenž by opravoval k sta-

novení obmezovacích píkaz. Patrno, že anarchie mohla by se do-

konati jen za pomocí vysoce jemného a vyškoleného smyslu pro

mravné a pokojné spolužití. Jinak bez morální školovanosti nenašel

a nezídil by se klidný a stálý modus vivendi ani mezi dvma leny
spolenosti, a tato by se utopila a zniila v kižujících se sporech

jednotlivých chtní, ve všeobecném zmatku. Zdrojem anarchismu jest

zevnjší nátlak. Pro okres hospodáský kapitál, pro politický vláda, pro

duchový katolicism prý dlužno vyznaiti jako tžké balvany, tížící a du-

sící dokonalou svobodu lidskou. Proti nim se revoltuje. Avšak zpsob,
kterým se za oním cílem postupovalo, stal se mnohdy sám sob jedi-

ným úelem. A tak anarchisté dospli i k pesvdení, že násilí, vše-

obecná zkáza, jak ekl Michal Bakunin, jest jejich posledním cílem,

• Tento anarchism, inící sob násilím zadost, nevdoiTpí svého vlastního
;' cíle, pirozen odsuzuje se v oích soudných lidí. Rfc^rtJÍjení a usmrco-

vání neimponuje, není ani za mák plodonosné, není také lidské.



Vývoj malíství v 19. století.

Na samém poátku loského jara zaalo v Mnichov vycházeti

dílo, které opravdu plno jest jarní síly i jarních bouí, plno

živlu zúrodfiujícího, kácejícího — a to pedmty vysoké, pyšné —
a.vyisujícího. Konservátor sbírky rytin v tamjší pinakothece a

spisovatel v oboru umní výtvarných, Richard ATuther, vydal první

sešit svých D^jin malirstvi v iq. století. Zaátkem tohoto roku dílo

bylo dokoneno; je to deset velikých sešit, tvoících ti svazky

znamenitého textu, doprovázeného 1177 zdailými illustracemi, úpravy

velmi vkusné.

V pebohaté literatue umní malíského díla takového dosud

nebylo. Byly dosud uené djiny té které školy, té které zem

;

všeobecné djiny malíství nevynikaly mnoho nad katalogy hlavních

evTopských ííbrazáren. O djiny moderního malíství pokusili se

sice nkteí, ale neúpln. Pokrok ten veliký uinil teprve Muther.

On nakreslil hned mapu Evropy a to živou plastickou mapu

:

hledíte na ni a vidíte svou vlast v pirozeném svazku se zemmi
sousedními, ale vypozorujete hned její osobitý ráz a potšíte se jím.

Vidíte, eky protékají z pvodní vlasti své pes hranice zemmi
a národy cizími ; etzy horstev gigantskými oblouky rozpínají se

ven z otiny po krajích sousedních, a kde roviny, tam dráhy hranice

nehraníce prolézají jako housenky po šachovnici íší, a kde moe,
beh rodný s behem protjším sbližují plachty a pára. A tak je to

i na map kulturní Evropy: nové proudy myšlenkové provalují se

pes hranice patnácterých zemí a národv, a pedsudky jako horst v a

ohromné a neodklizené vlekou se ze zem do zem, od národu

k národu. Co tu studia teba, co pozorování, co vdomostí, bystrého

soudu a jemného citu, aby pvodnost, novost, svéráznost byla za-

chycována, odluována, vyzvdána z víru eklektismu, šablony, fráze.

NAŠE DOBA I., 12. 56
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Takové práce podjal se Mulher. Chce podati djiny evropského,

ba svtového malíi-ství moderního, chce pojímati moderní toto umní
jako celek a zeteln a úsen vylíiti jeho rozvoj. To znamená,

uvésti ád do závratného chaosu, do tch tisícv a tisícv obraz
v evropských obrazárnách a výstavách a najíti duševní pásku, jež je

v celek pojí a na níž jako na ptiárkovém ádku notovém duše

moderního lovka pje své hluboké a vysoké tóny. To znamená,

vejíti v boj s celou adou ustálených a uvelebených veliin, které

v tomto celku zmenšují se, ztrácejí, až i ztratí, i s širokým ustáleným

mínním. Ale Muther není rozmarný sudílek, ale soudí se stanoviska

povzneseného. Milé jest jeho vystoupení, beze vší domýšlivosti,

osobivosti, ba bez pedsudku. Našinec zvyklý po vtšin jen na

Nmce, i umlce i uence, samu jen plemennou váše k nám vná-

šející, oddychne si voln, oberstven tmito krásnými, s plnou láskou

psanými úvahami jak o umní anglicl-:ém a francouzském, tak špa-

nlském a ruském atd. . . . K vystoupení svému však obrnil se d-
kladn a svdomit. Zná djiny svtové, má porozumní pro pomry
národohospodáské a sociální; zná literaturu svtovou a má ku

podivu jemný smysl k vystihování a pochopování jejích národních

zvláštností, její duše, jejího toužení, bouení, churavní i zdravého

rozveselování, jejího vzlyku i vzteku ; konal rozsáhlá studia v evrop-

ských obrazárnách a výstavách, a jeho literatura o umní, z níž

erpal a jejíž seznam pehledn f)odává na konci každého dílu,

bohatostí a všestranností, prozrazující mistra ve svém oboru, až

zaráží
;
poznal též adu zemí, mst i zvyk tamjších, a zkví«ností svých

trefn sem tam používá pi rozboru umleckých dl. Soud jeho ná-

sledkem toho je smlý, protože jistý, dkladn podepený. Soudí

beze vší polemiky, vyslovuje totiž svj osobní dojem, když se byl

vynasnažil vžíti se nejhloubji do ducha umlcova, až skoro horoucí

tlukot jeho srdce slyší a žár jeho krve cítí, a když se vžil do jeho

doby, do jeho prostedí a z nho porozuml pokud možno zúplna

dílu umlcovu. Nepedpokládá objektivní platnosti pi svých výrocích.

Zrovna jako prý pojímá se Zolou umlecké dílo jako kus pírody,

pozorovaný jedním temperamentem, tak prý chce v knize své podati

jenom kus djin umní, pozorovaný jedním temperamentem. Každá
generace hledí svýma vlastníma oima na svt.

Co se týká jeho zpsobu vypravování, dlužno íci, že spisovatel

je umlec a že snad nemá v Nmcích soupee. Jakoby francouzští

a ruští spisovatelé svili mu tajemství svých úspch. Bylo mu sice

vytýkáno a dokazováno, že leccos pevzal od jiných, hlavn fran-
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couzských autor, ale pohledneme-li na tu spoustu jeho pramenu,

uznáme za vc pirozenou, že leckterá myšlenka, leckterý soud pi-

pojil se k jeho soudu, splynul s ním a stal se jeho majetkem. Odkud

erpal, Muther ukazuje v pipojeném seznamu; že kde kterou vtu
pejatou necituje, uinil z ohled umleckých, aesthetických, aby ne-

rušil dojem tenáv a aby nekazil poznámkami pod arou slav-

nostní pímo vzhled svých velkých, vznešených stran.

Jen že my Cechové, proítajíce tyto duchaplné strany, pocítíme

též trochu trpkosti: na této map umlecké Evropy své eské vlasti

neuvidíme. Z malí našich zaznamenáno jen jméno, den a rok na-

rození a rodišt V. Brožíka. Jinak ani slechu o malíi eském. Ani

IManes, Aleš, Chittussi — Schwaiger — ermák, Hynais, Pirner — ne-

vešli do této vybrané galerie. A myslím, že vina neskrývá se v Mni-

chov a obžaloba nezní na jméno Mutherovo, ale obé pedevším

k nám se vztahuje a z nás se vysvtluje. Muž, jako Muther, pravá

duše umlecká, který s touž láskou a týmž nadšením mluví o umní
a kdekoliv vzniklém — tená pozná píšt, jak krásn mluví o ma-

líství ruském — kterému srdce se smje, uvidí-li kde kus originality,

rázovitosti. samorostlosti, nepešel by mlením to, co pvodního,

svérázného, nového jest v malíství eském, by i toho nebylo mnoho
a by i to nebyly vci prvního ádu ; nepešel by je mlením, kdyby

je — znal. Ale odkud mohl by je cizinec poznati.?* Z galerií? V cizích,

svtových obrazárnách a výstavách jest a bývá jich pramálo a snadno

jeden mezi tisíci se ztrácí, zvlášt je-li menší. A v domácích? Jediná

pražská je dosud našemu umní macechou Schází nám íeská gale-

rie ... A ml by díla našich mistr poznati alespo z monografií,

alb? Kolik je jich? A mluvme dle pravdy; kolik jich mohlo dosud

býti? Jali se kdys vydávati Mánesa, ale nenašli pochopení u obe-

censtva. Umlecko-prmyslové museum vydalo pedloni skvostnou,

nadmíru cennou publikaci, okrasu literatury naší umlecké: »Výbr
umlecko-prmyslových pedmt z retrospektivní výstavy všeobecné

zemské jubilejní výstavy v Praze 1891. 100 tabulek ve svtlotisku*,

a smysl pro ni objevil se ješt poád zakrslý. Teprve loské vy-

dání Pirnerova » Démona lásky « mlo výborný odbyt a povzbudilo

nakladatele k vydání znamenitého Mánesova » Orloje*, jenž vyjde

na podzim a jejž už naped pozdravujeme. Ponenáhlu smysl pro

lunní šíí se od jednotlivc do zástup, a že zástupy naše už vní-

mavý býti dovedou, ukázala na p. výstava Chittusiho ; teba jen

rozhrabávati doutnající plamínky, síliti je, rozdmychovati je v pla-

meny. Teba i tu veliké, neúmorné, nadšené práce.
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A vzorem takové práce je opt kniha Mutherova sama. Ale

ona je zárove plna doklad, co teba práce, co bezmezné lásky

k práci, co studia, co námahy, útrap a svízel, a zase vytrvalosti,

síly, víry a odíkání, nežli dobude se vítzství — nechci íci slávy.

Životy nejslavnjších muž dotvrzují to v knize teto. A tak pouení

a povzbuzení je tu na každé stránce, zvlášt pro novice v kterémkoliv

umní, a pedevším opt pro nás, kde velmi nadaní mladí umlci

osvojují si s mistrnou formou cizí i názor cizí, a na druhé stran

u originálních, samorostlých talent nedostatkem energie, svékázn

nedospívá se k mistrné form a tím asto ubijí se i zdravý duch.

Podobn jako nám vedlo se u jNIuthera i Polákm Ze Slovan

jenom Rusové jsou výborn zastoupeni v knize té obšírnou statí^

k níž dostalo se autorovi pispní z Petrohradu.

jMuther vede si sociologicky — nestudoval nadarmo Tainca a

jiné moderní sociology. Ve velikých konturách nastínil nám hned

v úvodu obraz celkového vývoje malíství evropského.

»Jak klidn, pozvoln a nepetržit prošel rozvoj oné starší

periody ! Jak jednoduchý byl vzájemný úinek mezi umním a vše-

obecným kulturním životem! Mravy, názor životní, umní byly tak

v jedno sloueny, že povšechná znalost doby znamenala zárove

znalost umní. Vstoupíme-li ped starý oltání obraz kolínské školy,,

je nám, jako bychom stanuli v dlouhém vysokém dom; vše utichá

kolem, a vznešené postavy na obrazích žijí svj klidný, vážný život,

plny vznešené velikosti. Uení kesanské » království moje není

z tohoto svta « dochází zetelného výrazu také v umní. Pokora

a zbožnost spojují se k jemnosti života citového, který co do po-

svátné nhy a líbezné naivnosti jest nepekonatelný. V 15. století^

ve vku objev, jiný duch vešel do svta. Obchod a plavba objevily

nové svty, malíství objevilo život. ' Duch lidský stal se volnjší

a pocítil více radosti ze svta; nezaliboval si už jenom v touze po

onom svt, cítil se doma také na tomto svt, ve velkoleposti zem
naší. Vane te v obrazích cosi z radostného pocitu, s jakým mšák
15. století vycházel z tsných svých zdí do božího volného vzduchu,

cosi z velikononí nálady ve Faustu. Poád ješt malují jMadonny

a svtce, pedmty náboženství, které z dalekého východu rozšíilo

se po celém západ, ale v písné prostot nebeskosti procítá po-

znenáhla veškerý pvab, dovádivost a energie pozemskosti. Je ta
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první panenský dotek ducha s pírodou. Leží na dílech tch první

rosa z jitra duševního života, ona upominají na lesní pdu za jara,

Botticelli — Van Eyck — Schongauer.

Když v 15. století Vlachové byli svžími realisty, povznášejí se

ve vku Kí., ve století nadšeného humanismu, k majestátnosti. Doba
tuhého zápasu s pekypující plností skuteného života pešla. Vzni-

kají ona vznešená díla umlecká, z nichž dílo bez námahy vytvoené

záí v nejšastnjší, dokonalosti. Rafael — Michelangelo — Tizian.

Povaha Nmc piostuje se zárove na plnou protivu proti Ro-

manm. Odmítají vlichocovati se smyslm pvabností zevnjších

forem a dovedou za to jímati srdce svou hlubokou zbožností a

vroucností citu. Jsou ryze nmetí, charakteristití až do tvrdosti,

která v nmecké povaze vzí, ale plni citu a pravdy životní. Diirer

je ve svých devoezbách a rytinách v mdi »uvnir sama íigura«,

zjevuje v nich » veškerý skrytý poklad svého srdce «. Holbein je

veliký nepekonateln vcným umním svých portrét.

Po století radostn vzkvétajícího pohanstva, po olympické vese-

losti renaisance následuje vk, jemuž jezovité dali náladu i ráz. Do
skvlých tch kostel v jezovitském slohu s jejich fortissimem úinku,

s tlust plastickými ornamenty a záivou zlatou výzdobou klasický

klid starších mistr nijak už se nehodil. Šlo o více rozilující, proni-

kavjší spracovávání posvátných pedmt, kde by veškerá váše
obnoveného katoHcismu došla výrazu. Spanly, zem inkvisice,

dala tomuto stupovanému náboženskému citu klasický ráz. Zde

celý ten monarchicko-hierarchický smr, který založil a zveliil špa-

nlský stát, našel i v malíství svj vrný obraz. Malíi vystrojovali

své chrámové obrazy žhoucím ohnm vášnivé vroucnosti a nádechem

blouznivé smyslncsti barvy lokální, národn španlské, jaké v umní
žádné jiné doby a žádného národa nenajdeme. Takový feudální

stát, jako španlský, se svými grandy a dixhovními knížaty, vy-

pstoval však nevyhnuteln také umní portrétové nijrou známe

nitou, které k nejvyššímu patí, co která zem v tomto oboru v\ -

tvoila. Murillo — Velazquez. Ve Flámsku, .druhé otin jezovit,

žije obr Rubens. Jako Flám raduje se z tla, chytá pírodu za

hrdlo, kde zrovna stojí, a nese ji, jakoby byl pánem svta. Do
vítzného protestantského Hollandska zachránila se svoboda. Zde

kvetlo umní, které nebylo od církve pstováno ani od dvor. Bylo

v nejužším svazku s obanstvem, mlo zetelné známky boj, juniž

zem i národ vydobyh si své samostatnosti. Pedevším malíství

oslavovalo jako svj nejdstojnjší pedm Jt svi.ibodného obana, víti:c
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v hrdinných zápasech za svobodu. Nikdy malíství podobizen ne-

bylo pstováno v takovém rozsahu: to nejsou aristokratití dvoané,

nýbrž hrdí obané svobodné obce, mužové vážní, písní, sebevdomí,,

ženy bodré, dokonalé, ctné. Tomu odpovídá zpsob malby : prostý,

solidní, obanský. Když pak Hollanané pozemské blaho si vy-

bojovali, jali se oslavovati to, eho po pedešlých bojích tím více

vážiti si dovedu : tiché, milé radosti domácího krbu. A jako život

národní, tak stala se i rodná píroda, otcovská pda nepíteli urvaná

nejoprávnénj-ím pedmtem umní. Za boje za svobodu Hollanané
nauili se milovati svou vlast a byli nyní jako umlci první, kteí

osvojili si pln poesii krajiny. Te nezáí umní pouze z oí Marii-

ných a zástupu svtc, snáší se na suchý pahorek, houpá se na

vlnách moských, zdomácuje v selské chatri, v lesním temnu,

putuje po silnicích a pšinách, z každého trhu dlá si chrám. Ale

také nábožné city, jež hýbaly protestantským HoUandskem, musely

nalézti svj dojímavý výraz, životní obsah biblických látek musel,

odlouen od užší pdy církevní, s veškerou hloubkou germánské

vroucnosti nov býti vyjáden. Tyto snahy soustedil v sob Rem-
brandt, snad ze všech mistr kesanské éry nejvtší hlasatel veli-

kého Pána, pro nhož kosmické mocnosti svtla a vzduchu zna-

menají božstvo, které Michelangelo maloval v krásné postav lidské.

V 18. století konen pichází rokoko se svým pikantním

frou-frou a svým jemným kouzlem. Veškeren život oné vznešené

spolenosti, která dvorní šat zamovala za hedbávný odv pastýský,

ztrnulost a dstojnost za pvab a grácii, byl veselou hrou, roz-

pustilým laškováním. Král pohrával si korunou, knz náboženstvím

>

filosof duchem, básník poesií. Neslyšeli ješt temn zadunívati za-

nevelý hlas vyddného bratra. »Car tel est notre plaisir«. Co tato

doba mla krásného a milostného, svou zvláštní grácii a smlou
lehkost, svou bezstarostnou, nezkalenou veselost, to má i umní
v sob. Lehce a pvabn, jako všecek život tohoto pohodln po-

žívavého pokolení, uplývalo, vedeno jsouc od bžk lásky a líbáno

od lichotných vtík, bez námahy. Teprve dnes rozumíme jim opt,

tm rozkošným mistrm století elegance.

Malíi všech dob hledli na pírodu svýma vlastníma oima,

tudíž oima své doby a svého národa. Proto umní každé periody

jeví se » zrcadlem a zkrácenou kronikou* svého vku. V neotesené

své majestátnosti zachycuje zevnjší svt a dává mu, cítíc se mocí

oduševující, jeho vlastní, nekonen povznesenjší obraz. Ono jest

zjasnlý výraz doby, pedstavuje se tak zbožno, tak svží, tak fana-
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tické anebo tak nepirozeno, jak doba sama. A v tom také tkví

velikost malí rokoka, že nepirozenost doby své malovali s tak

nedostižitelnou pirozeností. Práv tyto nekonen rozmanité zpsoby,

jimiž s tlem a duší namlouvali si pírodu — bez petržení po dlouhá

staletí, hned násiln, hned nžn a trpliv, nkdy také ne bez

chvilkové vérolomnosti — práv ony to jsou, jež tvoí krásu a bo-

hatství, tajemství a podstatu umní a pro djiny umní jsou vším,

co dodává jim rozmanitosti a nevyerpaného kouzla.

19. století neznaí jen nové století, nýbrž oddíl svtových djin.

Je pravd podobno, že proti této epoše kvasícího hnutí, kdy pevrat

všech státních a sociálních pomr, nov objevené prostedky vozby,

obchodu a prmyslu ponenáhla vtiskují svtu zcela jiný ráz — že

proti této epoše píští tisíciletí bude pojímati všecka pedešlá staletí

jako »dobu starou*. Noví lidé potebují nového umní. Mli bychom

se tudíž domnívati, že práv umní 19. století pedstavuje se jako

zcela svérázné, slohu oste výrazného. Místo toho poskytuje ono

v protiv k onm jednotn produktivným dobám na první pohled

obraz babylonských pomr. Století 19. nemá slohu — výrok, který

tak asto byl vysloven, že stal se všední prpovdí. V architektue

ožívají formy všech pedešlých století. Pedevírem stavli eckj-,

vera goticky, tu barokn, tam japansky, ale mezi tmito výplody

stilistiky nazad hledící vyrstají nádraží a tržnice, které v mohutné

eleganci svého železného trámoví zvstují velikost nových vymože-

ností. V oboru malíství zcela podobné protivy. V žádné vru dob
nežili vedle sebe duchové tak rozdílní jako Carstens a Goya, Corne-

lius a Corot, Ingres a Millet, Wiertz a Courbet, Rosseti a Manet.

A dosavadní díla djepisná vzbuzují vím, že 19. století je chaos,

v nmž teprve doba pozdjší zavede poádek «.

Muther však myslí, že to snad už nyní možno. Teba však

nejopatrnjšího výbru. Ne všichni, kdo živili se malístvím, tebas

nejestnji, patí do djin moderního malíství. Jen vrcholky, jen

heroové. A potom ješt dlužno se ptáti, ne co dívjším dobám od-

pozorovali, nýbrž co nového pinesli. »Ne tím, že po ad se kopí-

rovali, staí misti stali se velikány, ne tím, že za sebe hledli, ale

že ku pedu kráeli, stvoili kus djin umní. Nejsme vdni na p.
Nizozemanm od polovice IG. století — Fransu Florisovi a jeho

druhm — za to, že opustili nizozemský naturalism, aby se bez-

úeln upachtili následováním Michelangela a Rafaela. Nemžeme
nijakou zvláštní zásluhu vidti v tom, že Boloští od poátku 17. sto-

letí sbírali svj med z kvt cinquecenta. A ješt mén jsme náchylní
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k tomu, abychom ve vrstevnících Adriana van der WeríTa, kteí

snažili se drsn samorostlé umní hollandské zušlechtiti studiem

Vlachíi — vidli více než nesnesitelné napodobitele.«

Zrovna tak pi umní 19. století bude prý se djepisec tázat

jen po živlu zcela zvláštním, jen 19. vku píslušném ; bude hledati

nové formy, které století to vytvoilo, nové pocity, pro nž výraz

našlo. Ta díla zajmou jeho duši, která z ducha naší doby vytvoila

nco samostatného, ím nemohou se prokázati doby pedešlé. Sláva

tm, kteí ku pedu kráeli a nového cos tvoili, tm, kdo cestu

klestili, a nikoliv tm, kteí umleckým potebám doby své nijak

jinak nedov^edli vyhovti, než že erpali — teba nejdovednji —
ze zásoby hotových, zddných forem, kteí cizími šttci malovali,

cizími srdci cítili, cizími hlavami myslili. I kdyby prý onm pokro-

kovým, s dobou svou srostlým umlcm pipadlo jen místo tetího

nebo tvrtého ádu vedle starých mistr pece vždycky jim pednost

náleží ped umlci napodobovateli, protože takými se jevili, jakými

byli, a nevyšvihovali se k velikosti na ramenou mrtvých velikán.

Mnohý velikáš scvrkne se, dá-li se pod toto mítko, a mnohý od-

stavený, odstrkovaný, jenž neplul s proudem a hrd odmítal spo-

jenství s vládnoucí umleckou koterií, stává se pravým nositelem

moderního ducha. »A pak se ukáže, že také umní 19. století, jako

umní každé dívjší periody, má svj vlastní šat, i kdjž pi offici-

elních píležitostech rádo vybíralo ze skíní skvostné toiletty dí-

vjších století. Jenom tím, že toto rozlišování eklektického a své-

rázného, vypjeného a samostatného, starého a nového nebylo ješt

dosti písn provedeno, bylo, myslím — praví Muther na konci

úvodu — dosud tak tžko, poznati »slbh« moderního umní, ukázati

logickost a dslednost jeho rozvoje",

I uvádí hned na to tenáe, vykládaje v I. díle, co odkázalo

iS. století našemu vku, k poátkm moderního umní v Anglii,

k Hogarthovi, Reynoldsovi, Gainsboroughovi, odtud do Španlska

k Fr. Goyovi, do Francie k Watteauovi, do Nmecka a Itálie; na

to ukazuje veliký út^k do minulosti, na njž umní evropské se dalo.

V II díle vypravuje, jak vydobylo se wnení moderní^ kterak kreslii

a karikaturisté byli první, kteí moderní život uvedli do umní,
v Anglii, Nmecku, Francii; kterak z Anglie, od retrospektivního

proudu málo dotknuté, vyšel popud, aby také malíi opt objevili

svt, skutený souasný život; kterak to na pevnin pozvolna šlo,

zdržovaly pokrok romantické názory, staré aesthetické theorie, tak-

že malíi štítili se souasného kroje, nespatujíce v nm nic maleb-
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ného; kterak uniforma vojenská nejdíve je svábila a sprostedkovala

pechod k malb moderního ko--;týmu, ve Francii, Nmecku —
obrazy ze života vojenského; kterak mahi, zanechavše minulosti,

ideál svj hledali nejdíve ve skutenosti daleké — na malebném

Východ, jenž stal se romantikm tím, ím Itálie byla klasicistm —
ethnografický genre ; kterak potom malíství vrací se do otiny a

zalibuje si nejdíve v selském život za vlivu vesnických román —
humoristický obraz anekdotový; kterak proti optimismu tchto obraz

vzniká socialistický obraz tendenní; kterak rozmohla se malba

selských novel a krajináství, a jak mnohé z tch krajin proti

starým Hollandanm znamenají více rozšíení zempisného obzoru

než zjemnní vkusu; kterak teprve paysage intime pemohl zájem

obsahový v malb a honbu po efektech ; kterak veliký byl vliv

Constablea na tvrce francouzského paysage intime; následují ducha-

plné a jemné rozbory Th. Rousseaua, Corota, J. F. Milleta; kterak

Milletova zásada »le beau c'est le viai^ penáší se z malby selského

života na moderní život vbec a jak nastává doba silného realismu

ve Francii: co Millet pro sedláka, to Courbet pro dlníka, to

A. Stevens pro » spolenost* ; uení Leonardovo nabývá zase plat-

nosti: »Každý druh malby je malba portrétová a nejlepší jest ona,

která nejpesvdivji napodobí* ; kterak v Anglii a Nmecku rea-

lism se vzmáhal ; kterak na bcdrách silného, zdravého naturalismu,

vítze nad falešným, cechovním idealismem, vznesl se pak impresio-

nism, a jaký vliv mli na impresionisty malíi japonští. »Ceho nám
teba, je slunce, volný vzduch, jasná a mladá malba. Vpuste slunce

a zobrazujte pedmty tak, jak nesou se v osvtlení za bílého dne<-,

volá Claude (Zola). Pleinair slavil vjezd do malíství : Manet. Moderní

umní vybojovalo boj za svobodu. »Libertas artibus restituta«, volá

Muther. » Malíi 19. století nejsou už napodobovatelé, nýbrž tvrci

nového, množitelé íše...« To postup myšlenkový dílu druhého,

jenž je nejzajímavjší, nejpounjší. S mladistvým ohnm a zárove

s klidným rozhledem a bystrým pehledem zkušeného vojevdce

Muther seaduje ety své a s radostným srdcem .svádí boj za » svtlo,

vzduch a hybný život ..." Konen v III. díle vykládá o maliiícJi

života ve Francii, Spanlích, Itálii, Anglii, Belgii. Hollandsku, Dánsku,

Švédsku, Norsku, Rusku, v Americe, Nmecku, vždy ve zvláštní

stati o každé zemi, a o novoidcalistecJi: kterak od realismu, dítte

doby, v níž filosofie Comteova se zrodila, kdy positivism v kritice

a vd se rozvinul, kdy na divadle Augier, Dumas a Sardou ana-

lysovali moderní mravy, kdy po romantické lyrinosti život epický
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zavládl, kdy román Balzacv, Flaubertv a Zolv stal se velkolepou

snškou lidských dokument, kdy ve Francii nejznamenitjší ada
socha povstala od dob renaisance, kdy umní vrátilo se k hlavní

své úloze, zanechati potomstvu otisk své doby — kterak od realismu,

eknme západního, na rozdíl od realismu Tolstého a Dostojev-

ského, umní pechází do transcendentálnosti, zabouje do aristokra-

ticko-idealistickeho proudu, jenž už ped tím zaplavil literaturu.

Duše lovka nenašla upokojení. Vnitní život tak dlouho utlumo-

vaný, vnitní svt lovkv prahnul a volal po výraze, cit vzpíral se

proti svému utlaování. Zaíná obrat. Hudba dává se ovládat

Wagnerem, lyrika nová se hlásí a hledá nové tóny, snivjší, dušev-

njší, nový bohatší slovník
;
podobn román i drama. Tak i malíství

rozvíjelo se, jak už mnohokrát ped tím, od naturalismu, jako » dobré

školy «, alfy a omegy všeho umní, k novoidcalismu, aby také

dojmm vlastního nitra, nejen dojmm zevnjší skutenosti, dalo

plastický výraz zcela svj, samostatný, nezávislý. Z Anglie opt
vyšel tento proud jako reakce proti prose všedního života. Ped-
chdcem jeho jest už visioná W. Blake a David Scott, po nichž

z ady originálních, podivných a podivuhodných malí básník vy-

niká trojice: Dante Rosetti, rafinovaný mystik, Burne-Jones a veliký

illustrátor myšlének a malí myslivých hlav, Watts, »artistic artist

of this day«. Další rozvoj pedstavuje Whistler, tvrce koloristického

idealismu, geniální malí a rytec, portretista, jenž mezi portretisty

doby pítomné je tím, ím Millet mezi malíi sedlák, a krajiná,

vždy pak symfonik tón, u nhož jen ten je » malíem «, kdo ze

souzvuk barevných mass erpá podnty pro své harmonie. Jeho

umní je zakonením snah mistr Fontainebleauských. On a mar-

seillský arodj v barv, Monticelli, mli vliv na školu skotskou, »od

jejíhož vystoupení nový základní tón, hlubší nota, plnjší, zvunjší

barevný zvuk pišel do malíství francouzského a nmeckého.* Novo-

idealismem francouzským a nmeckým s adou proslulých jmen

(Gustav Moreau, Puvis de Chavannes — Boecklin, Uhde, Klinger)

Muther zakonuje svou knihu zcela nových rozhled.

Avšak — do podrobného studia obsahu tená musí se dáti

sám; my jen pokládali jsme za povinnost, upozorniti na dílo, z nhož
pátelé pokroku a všichni, kdo porozumti chtjí dob, v níž žijí,

hojn mohou erpati. Nebudeme také ukazovati, v em s autorem

nesouhlasíme. Ostatn se záhy k Mutherovi vrátíme zase.

Fra lito.



Slovanské studie.

Jana Kollára Slovanská vzájemnost.

Píše T. G. Masaryk.

(Dokonení.)

72. Vliv Kollárv byl tedy zvláštní: hlásaje svou národn slo-

vanskou ideu a vzájemnost literární, tkvl na pd myšlenek lite-

ratury nmecké, na které i jeho vrstevníci a bližší potomci všichni

stáli, a proto tyto pvodní vlivy cizí psobily více než idee Kol-

lárovy samy.

Avšak KoUárovo buditelské psobení, ekl bych pímo vlaste-

necko-kazatelské, bylo mocné a blahodárné a pipravovalo národní

práci doby pozdjší. Zejména i rok 1848tý u nás dostal ráz KoUá-

rovský.

Rok 1848tý byl ve Francii a jinde pímý ohlas, vlastn pokra-

ování veliké revoluce francouzské. Ve Francii revoluce sloužila

v prvé ad buržoasii; v Rakousku mla ráz jiný, protože tu byh^

jiné kulturní pomry. Rakousko bylo od sta let vykonavatelem krajní

reakce náboženské, politické a sociální; za Josefa II. osvícenské a

revoluní hnutí zasáhlo i Rakousko a také zem eské, avšak dlouhý

zvyk duchovního absolutismu záhy potlail volnjší hnutí, až ko-

nen roku 1848. národové rakouští, pedn Maai, povstali prot

bezduchému absolutismu Vídeskému.
Revoluce v Rakousku mla ráz více poHtický a národnostní —

ve Francii, v Nmecku a jinde otázek národnostních ovšem nebylo, a

tudíž revoluce byla mén komplikovaná a úinnjší.

Jako na sklonku minulého století za Dobrovského, opt i roku

1848tého ve jménu týchž filosofických princip humanity a sv(.-
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bodného myšlení, požadovali jsme pedevším svobodu národní a ja-

zykovou a odstranní kiklavých nerovností sociálních. Opt, jako

na sklonku minulého století pomohlo nám svtové hnutí osvo-

bozující, a to mrou znanou, nebo síly naše by.ly slabé, úast naše

v revoluci nevalná. Není divu: po stoletém otroctví naši eští lidé

byli povoláni k politické innosti, — innost ta byla podle toho:

nerozhodná, nejednotná, poloviatá.

Na jedné stran i v Praze i ve Vídni spojovali jsme se s revo-

lucí ve jménu svobody a stáli jsme po boku krajanm Nmcm,
podizujícíce takto národnostní ideu všeobecné idei svobody. Avšak

toto spojenství brzy pestalo, a oddlili jsme se od Nmcv, a ze-

jména od Nmc eských — pes to že nejlepší mužové nmetí
opvovali naši eskou minulost a veliké naše pedky, jako na p.
Zižku. Sotva že se eští a nmetí spisovatelé — v bezna 1848 —
bratrsky dohodli, zase se rozešli — idea humanity a svobody ustou-

{)ila tužbám národnostním ; za nedlouho — poátkem dubna — Pa-

Inclcý napsal svoje psaní do Frankfurtu, a právem, nebo národnostní

panovanost Nmc nedovedla uznati rovnoprávnost národ nen-
meckých. » Všecky národy podle Dunaje, kteí nemají ani práva ani

povolání k samostatnosti, musí býti jako drabanti pojati v n-
mecký planetární systém « — hlásalo se ve Frankfurtu (Freiherr von

Gagern).

Kdežto na jedné stran sbližovali jsme se s Nmci, na druhé

Kollárovská idea slovanská již dozrávala v pražský Slovanský Sjezd,

odbývaný v ervenci A nepestalo se na Sjezde — Hrvati a Slováci

dali se neupímností Vídeskou ve jménu slovanské idee použiti za

yirostedek reakní.

Jako v KoUárov » Slávy Dcei «, kolísali naši pední mužové

r. 184:8tého mezi humanitou a národností, mezi taktikou mírnou a

násilnou, kolísali však také mezi svobodomyslností a zpátenictvím, —

-

Kollár sám v té<e dob varoval své krajany ped násilím, neodsu-

zuje násilí maarského, a záhy byl ve službách té Vídn, jež nepe-

stávala i ve svém reakním úsilí hráti roli obojetnou.

Byli jsme pro velikou dobu ješt malí.

73. Rok 1848tý, jak eeno, pokrauje ideami svobody a hu-

manity francouzské revoluce. Palacký ve svém psaní do Frankfurtu

dovolává se prospchu lidskosti a vzdlanosti, aby uhájil rovnost

národ slovanských a nmeckého, v manifes Sjezdu Slovanského do-

volává se francouzského hesla, svobody, rovnosti a bratrství » všech ve
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státu žijících«, požaduje na tomto základ »úplnou rovnoprávnost

všech národností, bez ohledu politické moci a velikosti.* *)

Rovnoprávnost národ podle Palackého je dsledek pirozeného

práva, jak už jsme slyšeli, je totožná s požadavky humanitními. Jako

Herder a po nm Kollár, tak i Palacký pojímá národ za osobu

mravní a právní. »Zásada rovnoprávnosti národv — tené v »Idei

státu Rakouského* — jest rovn tak stará jako nauka pirozeného

práva vbec« ; v doteném manifeste teme: »Nemén svatý, nežli

lovk ve svém pirozeném právu, jest nám i národ s ouhmkem
duševních svých poteb a prospchv . . . Stejné právo všech k nej-

ušlechtilejší lidskosti jest zákon boží, jehož žádný z nich bez trestu

pestoupiti nesmí.*

Kollárovská humanita stala se tedy rokem 1848tým rovno-

právností, rovnoprávností národ podle pirozeného práva.

Národové mají pirozené právo k zachování sebe. »Vždy mají

povinnost vzdlávati se, to jest kísiti a rozsvcovati jiskru bož

skou v sob, a od té povinnosti nikdo na svt nemá moci di-

spensovati jich. Vzdlání mysli bez vzdlání ei jest holý nesmysl,

a ušlechtní jazyka jest podmínkou ušlechtilejšího života duchovního.

I ponvadž povinnost bývá spolu matkou práva (viz Vattel, Droit des

gens, Préliminaires, § 3.), tedy my, majíce povinnost vzdlávati jazyk

svj, kteréž povinnosti nikdo nás zprostiti nemže, máme i právo,

initi tak, a nikdo ijemá protiviti se tomu ani klásti nám v tom pe-
kážky. Zachování a vzdlání národnosti jest pikázání a zákon mravní,

kterémuž nemže derogovati nižádné pikázání positivn.***)

Pirozeného práva nejen Palacký, ale ped ním i Kollár se do-

volával pro právo národní, téhož práva HavHek se dovolává a do-

voláváme se ho posud.

Alespo slevo bu povdno o tomto filosofickém základ ná-

rodnostní politiky a národní práce vbec.

Theorie o pirozeném práv je stará a zejména v nové dob
a to zárove s humanismem se šíila a prohlubovala. Humanism
byl v nejširším obsahu svém úsilí o pirozenou, ist lovckou kul-

tura vi kultue historicky zddné. Jestliže Herder hlásal huma-

nitu a Rousseau pírodu a pirozené právo, oba v podstat hlásali

totéž. Na sklonku XVIII. století toto pirozené právo mlo již veliký

rozsah
;
pirozeným nebylo pouze právo politické a sociální, ale v témž

) Radhoš III. 36, 37.

*-) Radhoš III., 172.



894

slova smysle i právo ve filosofii, vd a umní: úsilí filosofv o pi-

rozené náboženství, o pirozenou ethiku, o pirozený (zdravý) smysl

a soud ve filosofii, o pirozené umní splývá s úsilím politikv a

lidu o pirozené právo politické a sociální. V tomto smysle piro

zenosti i národnost od Herdera a po nm poíná se pojímati ja-

kožto pirozený orgán lovenstva proti jeho umlému orgánu:

státu; pojem státu samý se pozmuje tou mrou, kterou národní

uvdomní se šíí a politická práva národ z pirozeného práva se

dovozují.

Dnes theorie pirozeného práva valné je otesena, a právní filo-

sofie pirozených práv poíná se neuznávati — bude pozdji naším úkolem

o tomto filosofickém probléme národnostního principu se rozho-

voit. Zde staí ukázati, že naši buditelé v souhlase s filosofií a so-

ciologií své doby práva národnostní, najm jazyková, pokládali za

právo pirozené.

74. Opt i rokem 1848tým navazovali jsme snahami humanit-

ními na naši minulost reformaní; v té píin Palacký stal se po-

kraovatelem ideí Kollárových. Hned od svého píchodu do Prahy

rozšioval a prohluboval práci národní, a zejména studiemi histori-

ckými pipraven byl na rok 1848tý a léta pozdjší.

Práv roku 1848 vyšel eským jazykem prvý svazek eských
djin — významná to pedzvst Palackého programu politického. Pa-

lackého in národní byl, že v plném dosahu uvdomil nám smysl

našich djin — stav nám za ideál snažení našich eských Bratí,

ukázal nám Kollárovu filosofickou a slovanskou ideu jakožto ideu

eskou, jakožto náš pravý národní program.

75. Navázání na naši minulost pirozen vedlo k úsilí o obno-

vení netoliko kulturní a národní samobytnosti, nýbrž i politické samo-

statnosti. Palacký posavadní národní program slovanský inil pro-

gramem eským. I Palacký mohl vysloviti Havlíkovo heslo : Cech,

ne Slovan.

Vývoj našeho národního vdomí pirozen musil se utužiti a

utvrditi vdomím eským, a to stalo se Palackým a, jak uslyšíme,

Havlíkem.

Tím, že si Palacký uvdomoval smysl djin národa, pozná-

vaje píiny, pro jsme upadli národn i politicky, pedstavoval se

mu problém eský uritji než pedchdcm také se stránky poli-

tické; a práv rok 1848tý k tomu dal mocnou pobídku. Politickou

stránku našeho obrození již Dobrovský postehoval, a v tom smru
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i psobil; prejemníci Dobrovského byli literáti, teprve Palacký zase

pokraoval drahou politickou.

Národním snahám položen uritý cíl — domoci se samostatnosti,

aby národ sám rozhodoval o svém dalším vývoji. Žádný uvdomlý
národ nesetrvá pod cizím vedením.

eskému myšlení nastal úkol, uvažovati uritji o prostedcích

vedoucích k cíli, problém taktiky politické a národní vbec stává se

naléhavým a naléhavjším.

Vývoj našeho národního uvdomování byl tém logický, od-

povídal obecnjším zákonm sociálního vývoje. Od všeobecného a

tudíž i mén uritého, od humanity pokraovali jsme ke slovanství

a konen k ešství. S poátku pirozen více odkázáni jsme byli

na cizí svt, dozrávajíce nalézali jsme svt svj vlastní. Jako dít neví

o sob, teprve mladík a dorostlý, tak od humanity Dobrovského,

od humanity a slovanství Kollárova a Šafaíkova nabývali jsme

v Palackém a Havlíkovi sebe. Proto svt ostatní se nám ztráceti

nemusí ani nemže.

Palacký ukázal nám vlastní minulost eskou, ukázal nám, co

v historii jsme vykonali velikého i malého. Palacký svazoval pítom-

nost k minulosti, a tak dotvrdil dílo Dobrovského a ostatních ki-

sitel.

Palacký tím stal se zakladatelem národního programu eského,

stal se vdcem a otcem národa.

76. Pes tento pokrok program Palackého a základní politická idea

Palackého je bližší Kollárovým názorm, než se na prvý pohled vidí

a než se posud na to pamatovalo. To podrobnjší vyložení zásad

Palackého ukáže.

S KoUárem Palacký zejména za jedno je v idei humanity. Již

ve svém pojednání o krasovd dovozuje, že pravé, živé a úplné po-

znání » svrchované idei lovenství* jest vrch moudrosti lidské, » isté

lovctví« je mu zákonem vezdejšího bytu našeho — je »nejvyšší

a nejsvtjší lovka povinnost, býti clov^kan.i- *) Roku 1848.,

'''•) V Radhošti I., p. 367. Palackého lánek o krasovd ješt nebyl ocenn,

jako vbec jeho filosofické idee nebyly dostaten vyloženy a ve svém dosahu

pro historické a politické pesvdení pochopeny. lánek o »krasovd« je ve

skutenosti noetik^, v níž Palacký podává svou theorii poznání, a je klíem
k jeho pozdjší historické a politické innosti. Palacký sám v Kroku vydal

prvou ást pod titulem » Povšechné zkoumání ducha lovího v jeho in-

nostech«.
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jak jsme již vzpomnli, ideu humanitní odl v hesla: »Svoboda, rov-

nost a bratrství všech ve státu žijících.

«

Humanitou Palackému po stránce objektivní jako KoUárovi bylo

sdružení všech lidí a národu; po stránce subjektivní, snažil se ideu

uritji zachytit ; humanita je božností, a božnost uruje jakožto obsah

všech konených úel života duchovního. *) Proto nejideálnjší snahy

jednotlivce a národa jeví se v náboženství. Palacký filosofii a rozum

pokládá za vdce k božnosti a in concieto k náboženství. Ve své

historii Palacký práv ukázal nám, jak hlavní náš in národní bylo

hnutí reformní, a tedy v tom nejdležitjším Palacký nauil nás

rozumti pedkm našim a sob. Palacký nám ukázal, co znamená

pro lidstvo a pro nás hnutí husitské a pak bratrské; prohlásiv sám,

že mezi církvemi kesanskými dává pednost Jednot bratrské — a vy-

znání to jeho historická innost sesiluje, — podal idei humanity

uritjší a národní podklad.

Pokud humanitu pojímá ve smyslu theorie pirozeného práva,

odvoduje Palacký dsledn toto právo z evangelia; pramen rovno-

právnosti národv a pirozeného práva je mu »ono vrchovišt, z nhož
plyne i mravnost: právo, pikázání totiž do srdce lidského hluboce

vštpované: »eho sob nechceš, jinému nei. «**)

Ze Palacký piln se zabýval aesthetikou, také ho pibližuje Kol-

lárovi. Palackému i idea krásy je » formou božnosti «. Pojímá tedy

krásu netoliko aestheticky ale i metafysicky. V tom Palacký sou-

hlasí s filosofy tehdejšími i staršími, a zejména také s Herderem,

jehož se dovolává pro svj názor o pvodní a všeobsáhlé aesthe-

tické vnímavosti ducha lidského; Herder Palackému, jako KoUárovi,

je vbec také ideálním píkladem humanity.***}

Palacký patrn opravoval chybu Kollárova náboženského racio-

nalismu. Kdežto Kollár významu naší reformace a otázky nábo-

ženské vbec náležit nepostehl a se svou ideou v soulad nepi-

vedl, Palacký, jak vidíme, božnost iní základním pojmem své filo-

sofie eského národa.

*) Radh. I., B49.

~^*) Radhoš III., 16 :.

='=**) Užívám ovšem pi výkladu mínní Palackého terminologie dnes obvyklé;

Herdera se dovolává Radh. IIÍ., 38G; ve svých djinách krasovdy Palacký Her-

dera nazývá (1. c. 319) svatým knzem istého lovství (»Duch istého lo-

vstvi zdál se spoívati na nm jako na svatém knzi svém«), — a tak ho pak

i Kollár nazval v »Slávy Dcei*.



897

Od Kolláta liší se Palacký i svým dsledným politickým pojí-

máním eského programu národního. Položiv základy k politické

historii eské, stal se Palacký zakladatelem eské politiky. Každá

uvdomlá praxe pirozen se opírá o theorii, a tak na theorii Do.

brovského, Kollára, Safaíka a Palackého samého dostoupila Pala-

ckého politika. Kdežto Kollár ideu svou provádl jakožto nepoli-

tickou, Palacký idee své chce i politicky ztlesniti. Palacký správ-

nji cení politickou a státní organisaci. Doznávaje, že stát zakládá

se vedle práva i na moci, opouští f^du KoUárovské vzájemnosti

literární a opravuje i názor o holubicí povaze slovanské, jehož vša'k

jindy sám po Kollárovsku se pidržUjC. *)

V té píin Palacký stojí také na jiném filosofickém základ

než Kollár. Palacký opírá se hlavn o Kanta; Kant však, a ješt

více Hegel, jehož idee také se již ozývají ze spis tehdejších my-

slitel, vtší kladl draz na význam státní organisace spoleenské, a

tím i našemu národnímu snažení podával uritjší cíle než KoUá-

rovo všeslovanství, pojímané podle Herdera nepoliticky. Vlivy po-

kantovské filosofie nmecké podstatn podpíraly Palackého a Havlíkv
-program eský.

Když rok 1848tý Palackého povolal k politické innosti, pe-

svdení o rovnoprávnosti národ vnuklo mu naped federaci rakou-

ských národ.

Palackého idea federace úzce souvisí s ideou vzájemnosti Kol-

lárem hlásanou. Pojmov federace a vzájemnost jsou vlastn totožný;

co do vci jsou si velmi blízky. Palacký pro federaci dovolává se

humanity, Evropy a » vzdlanosti samé« ; tak i Kollár odvodoval
svou vzájemnost. Hlásal-li náš Kollár pouze vzájemnost slovanskou,

Palacký ve federaci vidí a hledá práv pro Slovany spásu, nebo
Xmci a Madai nebyli ohroženi ; ovšem i Kollár chce míti s národy

neslovanskými úzké spojení. Kollár sám byl také pro austroslavism,

tak že spojitost Palackého idee o federaci Rakouska a Kollárovy

vzájemnosti slovanské i pojmov i vcn se zjevuje velmi blízkou. Fe-

derace ist etnografické Palacký záhy se vzdal, a na místo její snaží

se ideu tu vybudovati na tech principiích: ethnografickém, geogra-

'') V »politickém aforisme o státu« pijímá Palacký definici státu jakožto

^spolenosti mocí chránné*; v pojmu spolenosti obsažen prý je moment
práva, a »stát tedy vbec jen tam mže vzniknouti a trvati, kde spolenost ja-

kákoli, malá nebo veliká, mocna jest chrániti, a jak se samo sebou rozumí,

také uchrániti se naproti všem jiným bu osobám neb spolenostem.* Rad.

III., 255.

xaSe dob.a i.. 1-2. bl
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fickém a historickém. Tak roku 1^05 vznikla »Idea státu Ra-

kouského. «

Rakousko je v malém lovenstvo — dané spojením rzných

národ evropských a dokonce asijských ; stát Rakouský má tedy

jediné oprávnnost, když uskuteniti dovede njakou ideu a ta je;

rovnoprávnost všech národv a zemí historicky daných. Politicky

eeno : ani centralistická ani dualistická, pouze federalistická ústava

dává Rakousku raison d etre.

Federativní Rakousko Palacký hned 1848 ve svém psaní frank-

furtském prohlásil za ideál a za politickou nutnost. Existenci Ra-

kouska Palacký pokládal za naprosto nutnou — » kdyby státu Ra-

kouského nebylo již ode dávna, musili bychom v interesu Evropy,

ba humanity samé piiniti se co nejdíve, aby se utvoíil;« zacho-

vání, celost i upevnní Rakouska »jest a býti musí vcí velikou

i dležitou netoliko národa mého, ale celé Evropy, ano lidskosti a

vzdlanosti samé.«

78. Palacký tedy právo pirozené (princip ist ethnografický)

spojuje s právem t. zv. historickým (zásadami a pomry histori-

ckými a geografickými* *)

V tom byl veliký odkrok od KoUárovy idee nepolitické. Pa-

lacký žádá federaci zemí— Kollár zemi za vlast svou ani nedovede

si myslit : Nepipisuj svaté jméno vlasti kraji tomu, v kterém bydlíme

;

pravou vlast jen v srdci nosíme . .

.

Pijímaje program historický, Palacký do popedí konkrétních

politických cílu nutn postavil pomr náš k nmeckému lidu zem
eské obývíijícímu — zde je také docela uritý úkol, prakticky rozešiti

ideál humanity a onoho spojení s národy západními, jehož nutnost

i Kollár uznával. Byla a je první a hlavní politická dležitost, jak do-

hodnouti se s Nmci, zemi eskou s námi od nejstarších dob obý-

vajícími.

Kollár více rozjímal o tom, co by býti mlo, Palacký o tom,

co již bylo— jak totiž upraviti si pomr k národm a státm, s nimiž

po tisíce let jsme v blízkém a tsném spojení.

Avšak federaci rakouskou Palacký pede vším pojímal jako

protiváhu proti pangermanismu ; zárove však hrozil se universální

monarchie ruské neboli panrusismu. Celou svou historií eského ná-

roda a vším svým politickým úsilím Palacký dovozoval a dokazpval

oprávnnost politické samostatnosti eského národa a království.

*) Radhoš III, 21G.
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V tom vrcholí politická idea Palackého, idea politického spojení

íedné ásti nmeckého národa s jedním národem slovanským: ve

federaci rakouské federace eská.

79. Idea státního práva eského od ideál Kollárových pes

mnohé shody se liší ve vcech podstatných. Jako Kollár i Palacký

vychází z idee humanity; pro ideu národnostní dovolává se huma-

nity a pirozeného práva jako Kollár ; avšak kdežto Kollár pestává

na slovanské vzájemnosti literární, politických cíl se dsledn ne-

drže, Palacký za uritým cílem politickým národní program pod-

ídil politickému, státoprávnímu, a podízení toto filosoficky odvod-

oval humanitním ideálem. Kollár hlásal program národní. Palacký

politický.

Palacký, jak byl proti pangermanismu, tak stál i proti panru-

«ismu. »Kdybychom kdysi musili pestati býti Cechy, bude nám

-dosti lhostejné, staneme-li se Nmci, Vlachy, Maary nebo Rusy.«

Vi Ru>ku Palacký pozdji, jak ješt povíme, do jisté míry

zmnil své názory; nebál se již, jako r. 1848., ruské universální mon-

archie, ale byl si vdom, že rakouská a eská federace je jen možná

za pátelské shody Rakouska s Ruskem.

Vždy však Palacký velmi rozhodn a urit stál na pd eské,

vda, že pomoci si konec konc nemžeme než sami ; odtud jeho

mužné a sebevdomé slovo: Byli jsme ped Rakouskem, budeme
i po nm!

80. Tou mrou, kterou národní program stával se pohtickým,

šlechta eská nabývala dležitosti ; svým postavením šlechta byla

v prvé ad chranitelkou politické idee eské. Politická moc i v bý-

valém stát eském i v starém Rakousku byla v držení dnešní

šlechty a nejvyšších tíd vbec.

eská šlechta hned za Dobrovského a pozdji obzvlášt také

piinním Palackého byla literárním snahám mecenášem ; vlastní

její úast v literárním snažení byla skrovná, tém žádná, a v tom
práv jeví se nejvýznamnji její postavení v národ. Všude šlechta

i v dobách novjších i literární práce piln se úastnila — u nás

toho nebylo.

Úastenstvím a záhy vedením šlechty program Palackého stal

-se jednostrann politickým a tou mrou nenárodnostním a protislovan-

ským. Toto stanovisko již 1845 jasn formuloval hr. Thun (Jos.

Mat.) slovy, která se esky ani nedají peložit: »ich weder ein Ceche

57'^
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noch ein Deutscher, sondern nur ein Bohme«*) Akoli zvolen byl za

pedsedu slovanského sjezdu, jak známo, sedni se neúastnil.

Z dívjších projev šlechty mohly by se úvesti výroky hra-

bte Kašpara Šternberka, hlásícího se i k Cechm i k Nmcm.
Arci podle spravedlnosti nesmí se zapomínati, že práv i Ce-

chové mnozí a ješt dlouho snili o takovém nenárodním ešství,

jemuž i nmetí básníci v Cechách lyru svou propjovali ; od

roku 1848. oddlování obou národ pokraovalo a pokrauje. Také

nebudiž zapomenuto, že pochybnosti vyslovované Dobrovským a

sdílené mnohými vlastenci na šlechtu nemohly národn psobit —
Palacký práv svým nepochybováním a svou energií dovedl i šlechtu

více, než stalo se díve, nakloniti vci eské.

Ale vším svým vychováním, svými tradicemi a ásten i svýni

neeským pvodem šlechta státoprávní program pojímala naprosto

nenárodn, neslovansky a zejména protirnsky, a pedevším re ikn
katohcky; nebylo pochybnosti, že asem smr konservativní musil

se šlecht státi hlavním a prvním. Šlechta národn státi chtla nad

stranami, jakoby národn uvdomlí Cechové a Nmci potebovali

njakého prostedkovatele nenárodního ; to ovšem je pouhá íikce

vyplývající mnohem více ze stavovských pedsudk pedosmatyi-
cátých, kterýmžto pedsudkm šlechta i svj katolicism podizuje.

81. Ostatn naše divné a do jisté míry i smšné úastenství na

povstání r. l848ho šlechtu na delší dobu odpudilo od národního

života veejného, a neveejného málo mla ; teprve na poátku let

60tých zapomnla na rovoluci a chopila se politického vedení.

A jako šlechta i mnohý vynikající vlastenec stranil se života

veejného — Bachovská reakce v adách našich zle ádila, a » bachovští

husai« nebyli obmezeni na zem neeské. Bh ví, kdy se zbavíme

tch svých nepkných vlastností — dnes na piano bouíme, zítra

to chceme zakidovat poddajností, a jedno i druhé je stejn ne-

upímné ...

Avšak nebudu prodlévat pi tchto nepkných a známých do-

bách — staí vzpomenouti, co Palacký o vci povdl ve svém Do-

slovu k Rcdhosti. Neteba pece lepší charakteristiky doby, než to,

co Palacký sám nám praví o tom, jak a pro od konce r. 1849ho

až do l861ho prý ani pérem nezavadil více o politiku: uinil tak

pro upokojení své ženy, postrašované, že manžela stihne pronásle-

"-) Jos. Math. Graf Thun, der Slavismus in Bohmen 1845 p. 17. Thun
od upevnní eské národnosti eká protiváhu proti Rusku, 1. c. p. 11.
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vání se strany vlády. *) Že pátelé sami vyhýbali se Palackému, taktéž

on sám nám vypravuje; mluv o povstném svém nezvolení do výboru

Spolenosti eského musea — trpce se dokládá, že mezi 52 leny jen

dva, Šafaík a Berger, odvážili se k odporu proti zvli policejního editele

Sacher-Masocha, a i ti »jen potichu.***) Tedy i Safaíka, teba šetrn,

Palacký kára, a sám pak svou politickou neúast omlouvá sUbem

daným žen, tedy dvodem, jehož platnost sotva uznáváme, vidí-

me-li, jak Havlíek tímto ohledem v dob stejné nedal se upoutati.

Neíkám, že Palacký ml dlati, k emu necítil povolání, vytýkám

jen dvod, který pro to uvádí.

82. V této smutné dob reakce Havlíek stál na stráži národní,

pokrauje ve své požehnané práci literární a politické.

Nemáme skvlejšího jména v našem novovkém vývoji, i nevím,

podaí li se mi v této strunosti vystihnouti Havlíkv pro nás pímo
providentielní význam. Pokusím se o to.

Hledíme-li k dob reakní, v níž Havlíek stal se národním

vdcem, otázka taktiky pochopitelným zpsobem byla rozhodující.

Vidím v tom velikost Havlíka, že znal jasnji než kdo jiný svj

cíl a že cíle toho ped revolucí, v revoluci a pak i za reakce do-

máhal se vždy zpsobem stejným — onou mužnou dsledností, jež,

zaajíc své prostedky, niím, ani všeobecným rozilením, nedala se

svésti ani tuze na levo a tudíž ani na právo. V tom Havlíek pro

nás ješt dlouho a dlouho bude vzorem nedostižným. Ze pes tuto

svou kritickou umenost neušel politickému muednictví a proná-

sledování, je jen dkazem, že reakcionáství takové umenosti ne-

mén se bojí, než okázalého chvilkového rozilení, ba bojí se ho a

právem více. Opravdovosti neopravdovost pirozer. i.ejvíce se bojí,

a Havlíek byl lovk opravdový — jen tímto prostým, ale význaným
slovem dá se charakterisovati Havlíkovo neúmorné usilování sm-
ující dsledn za vcí a nepijímající v niem osob.

Co do obsahu, Havlíek všecek svj život posvtil vzkíšení

a utužení národnosti a jazyka eského. Jeho víru ve vc eskou
nedokazují pouze jeho plamenná vcná slova, ale i fakt, že píše

jen esky v dob, kdy naše nejlepší hlavy ješt užívají nminy; pes
to že ml r( zliled svctový a stopoval vývoj eviopský, stail mu
vlastní národ.

^) Radhoš III., 291.

) Radhoš III., 275.
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»Cech, ne Slovan ^ — mlo u Havlíka hluboký význam. Nikoli,

že by se vzdával idee a citu slovanského, ale proto, že vdl a cítil,

že Cech, pouhý a pouhý Cech, nejlepším je Slovanem. A Havlíelc

byl lovk naskrze eský, je mezi spisovateli a našimi veejnými
pracovníky vzor typický.

Havlíek, pochopiv ducha eských djin, byl opravdov svobodo-

myslný, a na svém pesvdení svobodomyslném dsledn zakládal

všecku svou innost politickou a národní. Sám nám to ekl, že

reakce správn vycítila tuto jeho sílu, a že všecka protiven se

mu inila proto, že jsa Cechem, byl ze základu obhájcem svo-

body cítní a myšlení. Havlíek byl prost toho umrtvujícího indi-

ferentismu racionalistického, jemuž se oddávaU tak etní vlastenci

generace mladší i starší. Havlíek nenapsal ani ádky, aby na zá-

sady duchovní svobody nebyl pomýšlel — odtud jeho úinný
boj proti reakci a odtud ovšem i jeho pronásledováni; nikoli jeha

politické zásady a zásady národní, jak eeno, nýbrž jeho opravdo-

vost filosofického pesvdení a boj proti duchovní reakci zpso-
bily mu nepátelství ve Vídni i doma.

Netoliko r. 1848. a 1849., ale i pozdji vždy a dsledn všímal

si vcí církevních a náboženských, odkrýval vady církevní správy a

života a žádal napravení. » Kutnohorské epištoly* jsou jen jedním

plodem této jeho životní starosti Jako politik a žurnalista nepouštl

se ovšem do rozjímání filosofického a theologického ; avšak lánky

jeho všecky svdí, že si pro sebe otázku tu poád rozjímal a ešil;

své pesvdení v otázkách tchto nejpknji projevil, když uveejnil

poslední vli Bolzanovu, a slovy sice nenápadnými, ale tím psobi-

vjšími pesvdení filosofovo o posledních vcech lovka za své

pijal. Na tuto stránku Havlíkovy innosti i jeho pívrženci rádi

zapomínají — náš vulgární liberalism vyhýbá se otázkám o posled-

ních vcech lovka jako ert kíži. Kdo Havlíka po této stránce ne-

pochopil, nepochopil ho vbec a nepochopil smyslu eské historie

a eského ducha. Havlíek ne darmo oddati se chtl povolání knž-

skému, a ne darmo pekonal ten úmysl a prožil muka duše ztýrané

bojem staré víry a nové.

Havlíek i svou formou literární souladn podporoval obsah

svého bažení. Vcná opravdovost a ryzost pesvdení nalezla si

prostý sloh lidový, nalezla slovo skuten eské, slovo živé, teba

nedost iní požadavkm giamatiky a brus. Havlíek jako Cech a

Slovan byl realista v tom slova smyslu, v jakém se užívá o nejlep-
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ších ruských spisovatelích. Byl-li Palacký otcem národa, Havhcck

byl jeho milákem.

Havlíek tak mocn psobil, že byl žurnalista a literát. Této

formy literární doba byla potebná, a Havlíek potí^eb té vyhovl.

Havlíek je nedostižený vzor eského žurnalisty a literáta a hlavn

v tom, že ukázal, jak i denní a minutová práce žurnalistická po-

dati mže a má celkový názor politický a svtový vbec, jak každá

ádka pro potebu dne napsaná vyplynouti mže a musí z pesvdení
zbudovaného pedchozím a ustaviným pemyšlováním o základních

požadavcích života spoleenského i soukromého. Proto Havhckovy

jednotlivé lánky o sob a všecky dohromady podávají skuten
propracovaný systém názor netoliko prakticky politických, ale i theo-

retických a filosofických.

Konen v této struné charakteristice musí býti vzpomenuto

jednoho základního rysu Havlíkovy mysh. Havlíek nehovl jako

Kollár, Šafaík a ješt i Palacký historismu, Havlíek díval se pímo
na vci a pítomnost ; z analyse pítomnosti poznal, co se hstoricky

vyvinulo, nebyl od života odvrácený, jako ti, kdo se nevymanili

z pev.áceného vychování školského. Havlíek v tom smyslu byl

lovk pítomnosti vlastn budoucnosti, lovk, jak bychom ekli,

moderní, pokrokový.

Odsud Havlíkova innost kritická. Žije s pítomností a maje oi
obrácené do budoucnosti, poznával naše nedostatky a poteby, a

tudíž pirozen musil zaíti kritikou — po Dobrovském opt duch

.skuten kritický, a kritiky bylo teba, aby falešnost našeho vnit-

ního života byla odstraována. Jeho lánky o Rusku jako blesk ude-

ily do hlav domnle slovanských a eských, jeho vystoupení proti

Tylovi rázem odhalilo zpuchelost a mrtvotu nekritického a obme
zeného vlastenení. Havlíek, strun eeno, revolucionoval litera-

turu t. j. ducha, a toho nám nanejvýš bylo poteba.

83. Co do politického programu, Havlíek v podstat souhlasí

s Palackým — Palackému pece vnoval »Ducha Národních Novin «

;

liší se více než uením svou methodou a nazíráním a jako ve vd
i v praxi politická methoda zpsobuje znané rozdíly.

S Palackým Havlíek pede vším je za jedno v požadování ra-

kouské federace. Myšlénky své o vci a celé pojímání státu m-
žeme na p. ísti ve lánku >Naše úloha « v Nár. Novinách dne

23. kvtna 1849 takto:

•»Proíi vlád, která úkol svj nepojala, nelze nám nijak nežli

v odporu býti, ale pi Rakoiiskti, které jest podmínkou existenci
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naší, držme pevné; ono musí díve neb pozdji vyplniti úkol od

prozetelnosti mu uložený, totiž státi se spolkem svobodných ná-

rod stední Evropy. Ten cíl mjme neustále na oích a pracujme

k nmu s tou vytrvalostí, jaká až posud snažení naše vyznaovala,

nedávajíce se mýliti v pesvdení svém a ani v levo, ani na právo

se neuchylujíce, proti vlád ime oposici jednosvornou, ale v pís-

ných mezech zákon, bojujíce silami duševními, když nám schází

materielních, jako až posud jsme inili; pi všem pak tomto poí-

nání svém opírejme se na pravou demokracii, která od poátku byla

duší všeho národního našeho snažení. To jest úloha naše, v tom je-

din jest spása.*

Ovšem Havlíek, jako naped i Palacký, je pro federaci národ,

nikoli zemí. Palacký sám známý lánek svj o »centralisaci a ná-

rodní rovnoprávnosti v Rakousku « v nmž Rakousko rozleuje na

sedmero národních skupin, ku prosb Havlíkov uveejnil v Nár.

Novinách (21. pros. 1840).*)

Havlíek i po roce 1848 a 1849tém držel se tohoto programu

národního ; Palacký pozdji vzdal se myšlénky federace ist ná-

rodní, » souvisící s revolucí«, a pijal mínní Eotvusovo o historicko-

politických individualitách, odpovídající historicky daným pomrm
a porevolunímu všeobecnému mínní politickému.

Havlíek v té píin vždy byl radikálnjší, drže se poád práva

pirozeného, i stojí takto ideálu Kollárovu blíže než Palacký. Havlíek

ve svém pojímání státu stojí na Rousseauov theorii smluvní a vbec
souhlasí s politickými ideami na sklonku minulého století ve Francii

vypracovanými.

84. S dobou svou Havlíek je pro upravení státu na základech

demokratických. Nežádal si republiky ani v pohnutých dobách;

správn poznal, že republika sama o sob nezaruuje svobody.

Demokracie není nm v odporu s monarchií, proti demokraci stojí

aristokracie. Peje si tudíž rakouskou demokracii, t. j. demo-

kracii, jež Rakousko chce udržeti, a to není republikanism. **)

Podobn Palacký již v list do Frankfurtu protestoval proti

republikanismu. Pro demokratický program se však také vyslovoval,

pojímaje demokratism ve smyslu dsledného konstitucionalismu

*) Nyní též otištný v Radhošti III., 59; zajímavou historii lánku napsa-

ného pvodn pro zamýšlený nmecký asopis jakožto úvodník pod význam-

ným titulem: »Union — nicht Centralisation, noch Foederation« viz v Radhošti

III., 291,

--) Nár, Nov, 14, pros, 1849.
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Avšak kdežto Havlíek proti demokracii staví pojmov i fakticky

aristokracii, Palacký záhy smíil se i s aristokracií *) a stal se takto

konservativnjším. Havlíek v tom trval na mínní, jemuž na krom-
ížském snme i Rieger dal výraz. **)

85. Pojem demokratismu podle rzných theorií byl rzný a asto

velmi rozdílný; tak i Palacký a Havlíek týmž slovem vyjadují

smysl nestejný. Palacký, jak eeno, národovládou a lidovládou —
tak pekládá — rozumí vládu lidu nebo národa ve smyslu a dosahu

tehdejšího konstitucionalismu ; Havlíek v demokracii vidí již i to,

emu dnes íkáme: lidovost, t. j. vládu resp. spoluvládu tíd nižších,

práv politických ješt neúastných.

Havlíek, jedním slovem eeno, je lidovjší, je sociálnjší než

Palacký. Na tyto rozdíly pojmové pi totožnosti slov vbec se musí

v posuzování tehdejších i dnešních politických enunciací písn dbáti.

Tento rozdíl politického ideálu Palackého a Havlíka jeví se

velmi urit v nazírání na otázku, již dnes zoveme sociální.

Palacký***) vidí — 187^ — ve snahách dlnictvu pejících mnoho
revolucionáství a hlavn komunism, a o tom se pronáší, že by za

jednu generaci spolenost uvedl do zhovadilosti. f) Uznává opráv-

nnost socialismu jen, pokud by se opíral o zásady a praxi prvého

kesanství a Jednoty Bratrské; láska, dobroinnost má odpomáhati

nerovnostem. Ostatn radí Palacký dlnictvu, aby klidnou záko-

nitou cestou stesky své pednášelo a že se domže spravedlnosti.

Za hlavní dvod proti snahám socialistickým uvádí pirozenou nestej-

nost Udí. Proto také je proti všeobecnému právu hlasovacímu. Zastá-

vaje se šlechty a její historických privilegií, o »proletariátu« mluví

docela ve smyslu tehdejších zastanc buržoasie. fý)

*) Palackého sta o demokracii z r. 1864 v Radhošti III. 135.

--!=) Rieger tehdy stál na pd pirozeného práva ve smyslu francouzské

revoluce. Rieger tehdy i Diderotových radikálních ideí se dovolává a hájí v plenu

v Kromíži proslavený §. 1. základních práv konstituním výborem navržený:

»Všeliké moci ve stát vycházejí z lidu a vykonávají se zpsobem v konstituci

ustanoveným.* Ovšem i u Kollára mohl se doísti o nastolování korutanského

knížete, že »se panovnických stoliek právo vládcm z rukou lidu dalo.« (SI.

Dc. III., 2tí.) Je to i u Kollára pímý ohlas americké deklarace 1776 a práv

lidských prohlášených 1789 a vtlených 1791 ve francouzské konstituci. Rieger

tenkráte ví v možnost demokratické monarchie a chce zrušiti šlechtu. V sou-

hlase s tímto demokratismem Rieger hájí proti církvi a theologii deistický,

josefinism a nejvtší svobodu svdomí. Viz ei Riegrovy I. (1818—1849) 1883.

*--) Rad. III., 293. v »Doslovu«.

i) 1. c. 294, také již 140.

I) 1. c. p. 144.
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Havlíek v otázkách sociáln-hospodáských stojí také na libera-

listickém stanovisku. Ve lánku o » právu k práci « 1849 (Nár. Nov.

17. íjna) pokládá právo ku práci za pirozené, nikoli za právo na-

byté; z pírodního stavu — podle Rousseauovy, smluvní theorie —
již právo to si do státu pinesl, a proto stát nemusí se starati

o práci, jak revolucionái prý a komunisté hlásají. Stát podle Havlíka

pi práci jen chrání, odstrauje pekážky a t. p. Pirozené právo —
uí Havlíek — nemá uritého pedmtu, jen svobodu zaruuje, ni-

koli majetnost, která je pedmtem práva nabytého, positivního.

V téže dob Havlíek nejen o komunistech, ale i o socialistech

soudí, jak Palacký ješt po dvacíti letech soudil. Napsal: »Ze my
socialisty a komunisty, jmenovit Cabeta, Proudhona atd., nepoítáme

k liberálním a ádným lidem, to snad se rozumí samo sebou. « *)

Komunism je mu bláznovstvím, avšak proto práv nepokládá ho za

nebezpený. » Nebojte se tak píliš tch komunist, kteí berou na

groše, tm se zajisté snadnji ubráníte! Ale bojte se více tch ko-

munist, kteí berou na miliony. « **)

Pes své liberalistické názory Havlíek byl pro stejné všeobecné

hlasovací právo ; nejvýše chtl koncedovat, aby byl census t. j , aby

užívání politických práv na jistou sumu dan bylo vázáno, ale chtl

zrušiti všecky ostatní politické tídy vyšší a nižší.***)

Vytknouti jasn tyto rozdíly ve smýšlení Havlíka a Palackého

je práv dnes zajímavo a pouno, kdy práv v otázce sociální ob
veliké strany naše tak píke stojí proti sob.

Jako Kollár i Palacký a Havlíek vycházejí z humanity a pi-

rozeného práva, ale v konkrétním urování pojmu humanity, lo-

vka se rozcházejí.

Idea humanity mže býti pojímána extensivn a intensivn.

Extensivn pojímala se v minulém století a posud tém pravidlem

;

Kollár z idee humanity erpal dvody pro slovanskou vzájemnost,

Palacký a Havlíek erpali z ní dvody pro eskou národnost. Po-

jímali humanitu extensivn, politicky.

Avšak jako ve francouzské revoluci z hesla »svoboda, rovnost,

bratrství*, nedlaly se tém žádné vývody pro dlnictvo a tídu ho-

spodásky a politicky nejslabší, tak i Palacký vyslovuje se proti

'} Nár. Nov. 181:9, 31. bezna.

-*) Slovan 1600, 357.

*•') Slovan 1850, p. IGOO v lánku: Sluší-li práva oban vymovat podle

daní? Ped tím uvádl v vSlovanu e V. Huga pro všeobecné právo hlasovací

p. 152, .97.
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všeobecnému hlasovacímu právu pes své názory o humanit a i-

stém a svrchovaném lovství. Staí-li býti lovékcrn — táže se —
aby mohl dávati se platný hlas o pravém zízení pomrv spole-

enských a státních?* *)

86. V lidovosti tedy vidíme hlavní pednost Havlíkovu; není

tím už eeno, že Havlíek dostoupil v tom smru výše doby své,

ale pipravoval u nás hnutí nové a všestrannjší. I Havlíek lido-

vost pojímal ješt více politicky než sociáln, ve smyslu asového

demokratismu.

Svou lidovostí Havlíek vyniká nad dobu svou; avšak i zde

Kollár a vrstevníci pipravili pdu.
Protože pojem lidovosti nad jiné je dležitý, budiž dovoleno

jej ve vší strunosti historicky objasnit; ovšem by práv tento po-

jem vyžadoval zvláštního a obšírného výkladu.

Ukázali jsme díve, (§ 51.) jak z humanitního ideálu pojem ná-

rodnosti se vyvozoval. Herder byl prvým hlasatelem moderního

principu národnostního. Herder však národ nepojímal pouze ethicky,

nýbrž i jako zvláštní a samostatnou kulturní jednotu a tvrí sílu.

I toto pojímání vyplývalo z ideálu humanitního.

Humánnost, humanita projaduje se totiž rzn podle piroze-

ných vlastností jednotlivých národv a jazyk, každý národ je zvláštní

orgán lovenstva.

Pojem národa pojímal se v dob starší jen politicky; inné a

oprávnné tídy, massa lidu nemla práv ani politických ani kultur-

ních, smíme-h tak oznait fakt, že lid byl vylouen od duchovní

práce spolené. Nyní— t. j. od konce minulého století — lid o práci

tu se hlásí a práce té se chápe
;
politicky zatím podle konstituních

pravidel, avšak i v jiných oborech krok za krokem práva svá si roz-

šiuje. Národ a zejména lid poíná se pojímati jako politický a kul-

turní celek proti posavadním vyšším tídám; u nás s pojmem »ná-

rodní« »lidový«, »prostonárodní« splývá pochopitelným zpsobein

pojem eskosti a slovanskosti. Také slova »dem.okratický«, jakož

vzpomenuto, ve smyslu lidovosti se užívalo a užívá.

Lidovost, t. j. soubor všeho toho, co lid prostý ve všech obo-

rech cítí, myslí a tvoí, stává se pedmtem studia. Dosud platily

všude jednotlivé autority, nyní jednotlivci na mnoze mizejí ped mas

sou — národem, lidem. Proto Herder a s ním zárovei a po nm
tak mnozí vynikající myslitelé a básníci shledávají a vykládají básn

-) 1. c. p. 294.
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lidu. Proti básním a vbec proti umní jednotlivc staví se básnní

a umní lidu vbec. K básním a umní národnímu, lidovému, pojí

se názory lidu vbec, a k tomu konen i politické požadavky tíd

posud bezprávných, tedy ohromné vtšiny národ. Lid v tomto

širokém slova smyslu staví se proti jednotlivci, proti vzdlanosti

školské a proti právm tíd privilegovaných se staví rozum a právo

lidu. Ve filosofii proti skepsi Humov staví se zdravý rozum

t. j. rozum prostý, neskolený, lidový, proti umní posud jedin uzna-

nému staví se umní lidové, proti právm tíd vyšších právo lidu.

U nás Kollár od svých nmeckých uitelv a hlavn od Her-

dera nauil se pozírati na lovenstvo jakožto na organisovaný celek,

jehož historický vývoj slouží velikým plánm Prozetelnosti. Herder.

Luden a j. nauili Kollára tomu, že vykonavateli tchto všesvto-

vých a historických f)lán Prozetelnosti jsou jednotliví národové,

nikoli jednotlivci. lovenstvo v postupu historie vyslovuje se v jed-

notlivých národech, jednotliví národové vedou po uritou dobu lo-

venstvo.

V souhlase s tímto uznáváním lidovosti Kollár, i v tom pouen
byv Herderem a literaturou své doby, vyhledával Hdové písn slo-

venské, stav je za vzor básníkm umlým ; s Kollárem v tom úsilí

pokraovali Šafaík, Celakovský, Erben a j.

Smr ten v literatue poád rostl, až v našich dnech dozrává

v soustavné studium lidovdné — avšak tu již zabíháme do vrtého

údobí, o nmž jednati budeme pozdji.

Na této dráze Havlíek pokrauje, rozšiuje pojem národa i po-

liticky a sociáln; že i jako spisovateli plným právem písluší mu
název spisovatele lidového, jsme již povdli, tak že všecka národní

innost Havlíkova byla ve vyloženém smyslu lidová, lidovost byla

jeho význanou vlastností a tendencí. V tom jeví se Havlíkova po-

krokovost. Palacký naproti tomu národ a národnost v tomto širším

a intensivnjšim smysle ješt nepojímal.*)

.S7. Zastavme se ješt okamžik, abychom si uvdomili, v em
a jak Havlíek a Palacký v hlavních punktech národního programu

se rozcházeli.

Pi vší shod v celkovém pojímání otázky eské a její filoso-

fickém výkladu Havlíek od Palackého se rznil.

*) V »Idei státu Rakouského* (Radhoš III. 169) pojem národa uruje ve

smyslu genetickém, hlavn prý jazykovém; smyslu intensivnjšího výslovn

se zíká.
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Pedevším do oí bije rozdíl práv vyložený, že totiž Havlíek

byl demokratitjší a vlastn lidovjší než Palacký. Palacký snažil

se netoliko v theorii, — (viz jeho e v panské snmovn o práv
manském a jeho rzné lánky již citované) — ale i v praxi dohod-

nouti se s eskou šlechtou, nositelkou politické moci ; byl sociáln

konservativnjší, jak se to nejuritji jeví v nepijímání všeobecného

práva hlasovacího. Naproti tomu Havlíek, akoli se drží starších

názor národohospodáských, ^e pro všeobecné právo hlasovací.

Havlíek je pokrokovjší, Palacký konservativnjší. To souvisí,

jak už ukázáno, s tím, že Palacký hoví více historismu, Havlíek

vcnosti. Palacký iní pokus srovnati s pirozeným právem právo

historické, Havlíek toho pokusu podjati se nemusil. Palacký v praxi

i v theorii iní koncese šlecht a druhdy i její církevnímu konser-

vatismu a reakcionáství, koncese, jichž na základ svých filosofi-

ckých názor initi neml.

Havlíek byl nacionálnjší, Palacký více byl pro státní právo,

podstatou svou politické. Havlíek proto psal jen esky, Palacký

i nmecky, na snme mluvil esky a nmecky.

I v otázce slovanské Havlíek od Palackého se lišil, akoli oba

se ídili heslem: Cech, ne Slovan. Rozdíl byl více literární než poli-

tický. Palacký nepoznal tak slovanského svta, slovanského myšlení

a cítní mimoeského jako Havlíek svým delším pobytem mezi

Rusy a proto slovanskost úže pojímal než Havlíek a abstraktnji.

Hned uslyšíme, jak Palacký svým pobytem v Moskv své názory

o Rusku definitivn zmnil.

8S. Tyto rozdíly ztlesnily se dalším vývojem politicky v ob po-

savadní strany, stranu konservativní a svobodomyslnou anebo v staro-

eství a mladoeství, jak jsme si zvykli íkati podle nmeckých novi-

ná. Pirozen byli to naped a delší dobu jen smry v jednotném

táboe politickém, jejichž existence projevovala se s poátku v bojích

vnitních, v otázkách kulturních, literárních, až konen i politických.

Není tu ovšem ani místa ani chuti líiti tyto boje velmi nepkné,

ukazovati, jak se strany na p. chovaly v otázce divadelní, jak caput

regni nenalézalo místa pro pomník Hálkv atd. atd. — zde bží

jen o to, postihnouti tyto smry a oznaiti jejich vznik a podstatu.

Prvým uitelem strany staroeské je Palacký, — prvým uitelem

strany mladoeské je Havlíek; avšak oba uitelové — jsem jist —
netšili by se z dalšího vývoje svých duchovních dtí.

Strana staroeská ješt za vedení Palackého provedla nutnou

po r. 1848. reakci a již tím byla v nevýhod proti radikálnjšímu
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smru trvajícímu více na zásadách roku 1848tého. Palacký sám ná-

rodní federaci pozmnil ve federaci zemí a království ; Rieger taktéž

krok za krokem zíkal se svých revoluních ideál. V Kromíži
Rieger požadoval zrušení šlechty, — avšak když nastala na poátku
let 60tých éra parlamentární, Rieger jako Palacký pijali faktické

vedení slechy, stranivší se eských politik pro rok 1848tý. Rieger

sice obas, jako na p. v úmluvách Emersdorfských, zaboil ke svým

ideálm z mládí, ve skutenosti však strana staroeská akceptovala

program a taktiku diktovanou vynikajícím politikem Clamem-Marti-

nicem. Zejména po smrti Palackého vedení strany úpln pešlo na

šlechtu — poslanci lidoví byli bez skutené duchovní autority.

Tento pomr ke šlecht je pravý a konkrétn daný politický

rozdíl strany staroeské a mladoeské. Palacký si toho byl úpln
vdom. Hned roku 1804 výslovn vyknul, že »otázka o národu a

šlecht stala se v poslední dob jablkem Eridiným mezi námi«, totiž

stranami. *)

Tuto diagnosu Palacký co možná ješt uritji a jasnji formu-

loval ve svém Doslovu, tedy r. 1872. Postehl totiž, že vzniknou roze-

pe o otázku dlnickou a s ní spojenou otázku o všeobecném právu

hlasovacím **) Pedpovdní to se splnilo. Skuten všecek rozdíl

strany staroeské od snah svobodomyslnjších a tím i její úpadek

Palacký svým správným rozpoznáním charakterisoval. Vedení šlechty

bylo nelidov konservativní a tudíž sociáln a filosoficky zpátenické,

nenacionální a ovšem neslovanské. Úzkoprsé kastovnictví, neomyln
na vlastní škodu, osvojovalo si, jako v starých dobách naší historie,

politické nadpráví, a strana staroeská malátn hovíc tomuto ddi-
nému politickému híchu naší šlechty, upadala sama v sob a v mas-

sách volistva. Duch a tlo strany staroeské byly v nesouladném slou-

ení; strana staroeská, pokud byla z lidu, nemohla se organicky vy-

víjet, a tak se stalo, že krok za krokem všecek duchovní ruch gene-

rací mladších v literatue a umní chtj nechtj obracel se ke stran

mladoeské, pes to, že Palackého program byl také svobodo-

myslný a pokrokový. Strana staroeská stala se výlun a jedno-

strann stranou poHtickou v nejužším slova smyslu a tím zakrnla,

sestárla; kategorický imperativ, jejž Palacký k nám z Kanta pe-

vedl jako politický princip, energií Clam-Martinice stal se pod no-

minálním vedením Riegra bezduchým umrtvujícím autoritástvím.

*) Ve lánku o demokracii : Radhoš III., 141.

**) Radhošt III., .2í»3.
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Vlivy Vídn od dob aktivní folitiky tento vnitíní proces na velikou

škodu národa i íše jen sesílily.

89 Smr a strana mladoeská je lidovjší, nebo jak sama o sob
íkává, demokratitjší. Smr ten má z Havlíka, a tuto její pod-

statu Palacký, jak jsme etli, správn jí piknul. Ale jako by Pa-

lacký sotva poznal své strany, tak Havlíek nepoznal by také

strany své.

Lidovjší program byl více jako pežitek r. 184S., nikoli jeho

ddictvím. Jsouc dlouho stranou kritickou strana mladoeská na míst

kritiky asto stavla negaci, a jako všecky posavadní kritické a ra-

dikální strany na míst vcnosti libovala si v abstraktnosti všeobec-

ných hesel. Jako stran staroeské po Palackém, tak i mladoeské

nedostávalo se po smrti Havlíkov vynikajícího vdce, jenž by byl

s to, národní progiam politický podle poteb asových pesnji

formulovati. Odtud podnes i vynikající mladoeští poslanci do-

vedou bona fide povdti, že program mladoeský neliší se*od staro-

eského. Tak poád více a více skutený rozdíl mezi obma stra-

nami vidl se v otázce taktiky.

Pokud Palacký žil, autorita jeho mladší poHtiky udržovala v jed-

notném táboe; po smrti jeho tábor ten pirozen den ze dne se

rozpoloval. Masa lidu i inteligence, tato na mnoze nechtíc, sympa-

tisovala se stranou mladší a prací svou, protože duchovní práce ne-

mže býti než pokroková, podpírala stranu mladoeskou.

Liberalism mladoeský vyvíjel se, jako liberalism jinde, na stránku

špatnjší. Svobodomyslné pesvdení všednilo a všednilo, stávajíc se

poád více a více tím svtobhlým vulgárním liberalismem; lido-

vosti bylo málo, nebo dusil ji úzkoprsý liberaUsm národohospo-

dáský se svou buržoasní prostedností. V otázkách národnost-

ních zavládl namnoze krátkozraký nacionalism, jenž jen tím se

dá ponkud omluvit, že do znané míry byl vyvoláván podobným
postupem našich národních odprc nmeckých. V otázce slo-

vanské neznalost skutenosti slovanské zastírala fantastická slovan-

skost, libující si na nejvýše v mrtvých formách a slovech; jedním

dechem pravovrný náš liberál dovede horovati pro naši reformaci

i pro ideu cyrilo-methodjskou; tedy konec konc pro kierikali^m

v amae. Pi této slovanskosti pak a eskosti není divu, když tak,

jako za Kollára, pebírali se od Nmc idee a národní instituce;

nejlepším tomu píkladem sloužiti mže sokolství, jež jako idea ist
nmecká, od Nmce rodem k nám byla pesazena a náiodním eklek-

ticismem vyšperkována.
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90. Otázka liberalismu a konservatismu pro naše obrození a

všecek náš vývoj je nesmírné, je hlavní dležitosti. Otázka je, bu
vrné a hluboké pesvdení o životních úkolech lovka nebo ne,

všecky jiné otázky jsou podízené. Bu chcerne a budeme žíti a

umírati podle tch Chelických, Hus, Komenských anebo ne, bu
chceme bý.ti opravdovými nebo — tertium non datur. Národ, jenž

provedl reformaci a prožil protireformaci, nemže býti povrchní a

bohudíky v nejlepších svých mužích nebyl.

Obrození poalo ideami reformace a ideami tmi jsme sílili.

To dostatek bylo ukázáno a pragmaticky dokázáno. Avšak poznali

jsme také, že idee reformní pohíženy byly v indiferentism libera-

listický. KoUár toho indiferentismu nebyl všecek prost, a dokonce

ieho vrstevníci jím byli nešastn ovládáni.

Našim otcm buditelským hned na prvotní dráze podáváno

ovoce opravdovosti a neopravdovosti, i sáhli nkteí po neoprav-

dovosti.

Ne-li otcem, tedy hlavním pedstavitelem nepkného toho libe-

ralismu byl Jungmann. Narazili jsme již na to. Pravidlem této wielando-

voltaireovské filosofie bylo Jungmannovi : »já nevím v erta, ale

rád jsem, že v nj ví mj krejí, aspo mne neokrade. « Touto

vtou z Voltaira Jungmann dal heslo všem svým následníkm.

Jungmann dsledn v tomto duchu krejovské víry filosofoval.

K otázce, co initi mají rozumnjší knží, souhlasící s Voltairem,

Jungmann odpovídá: »Tuných obrok odíci se a s nouzí hodo-

vati? Darmo, hlupáci naleznou se na míst jich, tudíž toho žádati

nikdo nemže. « » Nezbývá jim nic, než ukrýti pravdu pro sebe, a

svtu podávati, eho žádá. Vult mundus decipi, ergo decipiatur.

Jesuitské pravidlo.

«

Má tedy— . 46, Zápisk — mudec s lidem obtovati bohm.?
Nemá se sice jednat proti pesvdení, ale »jen tenkráte zdá

mi se, smíme proti pesvdení svému jednati, když nejednání bylo

by píinou njakého zlého, ku p. pohoršení jinak vících. « Sokrates

prý také ve v jednoho Boha obtoval bohm ... »v tom ohledu

mže mudrc s divochy modlení jich poctu prokazovati, s mohamc-

tem v mešit, s kesanem v chrám pobožnost konati, jestli že jinak

díve jich pouiti nemže o pravd. « Tak prý jeden jesuita — zase je-

suita — dal znáti o ušní zpovdi, že se »tu jedná o vyplnní zákona cir-

kevnílio : dobrota mravní že jinými zákony se íditi povinna. « »Jest tedy

pokrytectví jako lež v poteb mravní nepravost sice, ale ponkud
odpustitelná dle toho p. jesuity.*
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To je již ne filosofie krejího, vícího v erty, ale filosofie lo-

kaje Smerakova, jenž upadnuv v zajetí Asiat, za takové » píleži-

tosti* odíká se Krista, »aby si tím zachoval život k vli dobrým

inm, kterým v prbhu let by se vykoupila malodušnost . . .«

Patrn jesuité namáhali se o nás po tak drahná léta nadarmo.

91. Pokud proti takovéto svobodomyslnosti katolicism se stavl

z plného pesvdení, nelze lojáln než oprávnnost jeho konserva-

tivního úsilí, jevícího se hned v dob josefinské, uznati. I naši nej-

lepší svobodomyslní lidé sami se opírali Ižiliberalismu, Palacký

i Havlíek. Ale katolicism rakouský nebyl píliš opravdový. Povaliv

reformaci, obzvlášt eskou, neml soupee a stal se pohodlným

oficiálním vyznáním; ze zvyku stavl se ve své byrokratické pano-

vanosti i proti pravému pokroku a svobod.

Bolzano sesazen hned 1819, 1820 stihl týž osud Nedlu v Brn,

pozdji trpl Klácel, Smetana a jiní. Reakce Františkovská a Ba-

chovská dovolila píti, hráti v karty, dovolila všecko, jen myslit se

nemlo.

Národní hnutí hierarchie zdálo se býti poád husitské; Kama-
rýt, Ziegler a jiní mli obtíže s vydáváním eských duchovních písní

a kázání. Roku 1848 s Nahlovským nižší duchovenstvo usilovalo

o reformu církevní, práv tak jako Havlíek, Tomek (!) a j. mužové

svobodomyslní; avšak hnutí snadno potlaeno. Episkopát rakouský

sešel se 1848 v ervnu ve Vídni a dekretoval, že národnost je zbytek

pohanství a že rznost národní je pouze následkem híchu a odpa-

dení od Boha . . . Sašil mži zb aven býti profesury, protože podepsal

národní provolání pro volby snmovní. eský jazyk byl hierarchii

nejen pohanský, ale dokonce kacíský — arcibiskup Schwarzenberg

ješt na koncilu Vatikánském bál se proklamovat v Cechách ne-

omylnost k vli prý husitismu. Otcové právem strachu toho nesdí-

leli — » národ Husv* bylo v ústech tisícv a tisícv pouhá frase,

práv tak, jak jiným byl frasí katolicism a náboženství.

Teprve pomrn pozd, po píkladu francouzského a hlavn n-
meckého, katolicism organisuje se i u nás netoliko politicky ale

pedevším literárn, nut takto i bichopasný liberalism podívati se

na svt opravdovji.

92. Jen strun naznaiti musíme v této souvislosti vývoj na-

šeho politického konstitucionalismu a parlamentarismu. Jak jsme se

slab osvdili r. 1840tého, tak zase a ze stejných píin nedovedli

jsme plnji zasáhnouti v konstituní a státoprávní vývoj Rakouska,

Byli jsme a posud jsme politicky málo vzdlaní; nepoprný poli-

NAŠE DOBA I, 12. 58
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tický temperament náš postrádá pevného vzdlání. Po staletí byli

jsme ovládáni cizí vládou a te neumíme ani ádn panovati ani

ádn poslouchati.

íjnový diplom uvedl Palackého na politickou arénu, a povstání,

polské dalo našemu mladému parlamentarismu živjšího kvasu. Vznikla

»Idea státu Rakouského « (1865). Hned na to — r. 186G — do-

zrával proces, zahájený r. 1806, Rakousko nešastnou válkou, po

roce 1859 již druhou, bylo donuceno, soustediti se více na sebe a

zanechati ddinou svtovou politiku katolickou, již dávno jen pro

forma vedenou.

V nouzi Víde sáhla nikoli poprvé k ist mechanickým pro-

stedkiim, a tak vznikl v centralismu Vídeském centralism Buda-

pešský neboli dualism. Naši lidoví politikové zatím eovali v Rusku.

Roku 1870 proces zahájený roku 1806 skuten dozrál, protestantské

Prusko založilo íši nmeckou.
Vi tmto událostem byli jsme dosti bezmocní a z veliké míry

vlastní vinou. Úspšná politická praxe musí býti založena na ádné
politické theorii; úspšná akce parlamentární vyžaduje politické uv-

domní širokých mas lidu, a toho všeho u nás nebylo. Mli jsme

sice dobré theoretiky v Palackém a Havlíkovi, ale nejen že druhý

z nich záhy nás opustil, ale uení obou bylo píliš nové, aby v n-
kolika letech bylo pešlo v krev a mozek národa. Nelze také upíti,

že Palacký sám svj program pozmoval.
Parlamentarism byl nám cizí a nedovedli jsme se v nj vpravit.

To platilo sice také o jiných národech, zejména o Nmcích, ale tito

mli byrokracii, a ta parlamentarism v jejich prospch pohlcovala,

Maai mli svou autonomní praxi a rok 1848tý.

Smry a strany politické nebyly u nás vyjasnny, o rozdlení

politike práce pomocí stran, pevn organisovaných a v cílech svých

vi a proti Vídni vždy pece jen shodnutých, nebylo ei; není

tedy divu, že pi radikální nálad národa skutené politické vedení

pipadlo konservativní a reakcionáské šlecht. Všecka tato neho-

tovost pak vedla k pasivní oposici, kterouž podle mého pesvdení
jen svou nehotovost jsme jaks taks maskovali.

Státovdetí theoretikové o pasivní politice jsou nestejného mí-

nní. Není pasivní politice mnoho píkladv a dokonce neníj píkladu

pomr takových, v jakých my jsme byK. Mám-li prost íci své

mínní, pokládám pasivní politiku resp. oposici za prostedek, jehož

bych nikdy nechtl doporuovat v oboru žádném. Pasivní oposice,

dsledn provádná, obyejn byla jen poátek oposiního násilí, a
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násilí politické podle mého nejhlubšího pesvdení je pro nás po-

átek konce. Ve skutenosti oposici pasivní vedli jsme nedsledn,

a donuceni jsme se jí vzdali. Politických úspch jsme jí nedosáhli,

pi-es to že to neb ono ministerstvo s námi vyjednávalo — nedokon-

ené pokusy Potockého a Hohenwartovy jsou jen tím markantnjším

svdectvím našich skutených neúspch.

A eho jsme dosáhli, národ náš v Rakousku váhou své pomrné
velikosti v íši vždy i bez pasivní oposice mohl dosáhnouti. Za to

oposice poškodila nás netoliko tím, že zbavila naše politiky parla-

mentární školy, ale organisovala pímo politickou a tím do znané

míry duchovní neinnost a zvykla nás na slepé autoritáství a ne-

oprávnné velikášství. Netvrdím, že nebylo u nás za oposice poH-

tické a duchovní innosti žádné, tvrdím jen, že jí mohlo býti mnohem
více, resp. že jí bylo málo. Naše obrozovací politika byla v souhlase

s celkovou a historicky podmínnou slabostí, neustálenost, neuritost

a rozháranost našeho obrození literárního jevila se stejnou neustá-

leností, neuritostí a rozháraností naší politické praxe. Pasivní opo-

sice byla svtu pláštm této nehotovosti, v prbhu doby pláš zakryl

i zrakm našim naše nedostatky, až konen zahájení politiky aktivní

odhalilo nás i svtu a bohudíky i nám samým.

A pede vším zisk aktivní politiky musil a mže býti jen ne-

gativní.

Pi nehotovosti naší a nedostatku dlby práce pro nedostatek

pracovník se stalo, že veliké vrstvy národa si zvykly oekávati

od politiky dovršení našeho obrození a pímo naši spásu. Dokonce

pak pi novosti konstituního života politická innost zdála se tak

mnohým býti sumum národní práce. Nemže býti osudnjšího omylu.

Jako jsme za Kollára a s Kollárem politického psobení a státního

života nedoceovali, tak jsme je po Kollárovi peceovali.

Život státní a politický nemá pro národ té dležitosti, která

se mu u nás tak asto pisuzuje. Uritji eeno: pohtická samostat-

nost nás nespasí a nezachrání ; byli jsme samostatní a ztratili jsme

samostatnost svou, a jsou národové samostatní a pece nesvoji. Pa-

lacký dobe poznal a neúnavn kázal, jak pohtický osud národa

našeho závislý je na tom, co on zval »centralisací celé zemkoule*,

a jak tím nuceni jsme k asociaci se státy a národy jinými, a jak

v té centralisaci svtcvé udržeti se mžeme jen neúmornou prací

osvtovou — hlasu toho politikové naši a my všichni jako bychom

58*
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neslyšeli, a slyšíme-li jej, tož mu nerozumíme. *) Pojednáme o tomto

problému malého státu pozdji ; zde budiž zatím na dosah jeho pro

naši politiku strun ukázáno.

Naše obrození dovrší se teprve, když se domžeme svésprávy

v jisté form politické samostatnosti, nebot nejsme a nebudeme cele

svými, pokud nebudeme si sami pány a správci. Avšak dosažení toho

cíle stává se poád tžším a nebude snadnjší, i kdybychom plné

samostatnosti politické dosáhli, nebo o to bží, i politické samo-

statnosti využiti k své samobytnosti a duchovní samostatnosti, a té ani

politická samostatnost sama nám nezaruuje. Život státní a politický

je jen skrovnjší ást života duchovního vbec.

93. Tyto své politické theorie musíme ješt doplniti po jedné

stránce — musíme se podívati, jak v dob té slovanské myšlénce

se dailo.

V roce 48tém idea slovanská prakticky mla se osvdit a

ásten se osvdila — to horování našich buditel nebylo docela

marné. Jazykozpytec a vojevdce — Šafaík a Jelai podali si ruce,

a v Praze byl prvý slovanský sjezd. Jednání sjezdu a zejména jeho

veejná manifestace je jako tres Kollárovy slovanské filosofie.

V provolání k neslovanským národm v Rakousku »zjevn a

svatosvat* se prohlašuje, že Slované vrn chtí státi k panujícímu

rodu a k íši rakouské. V manifeste k národm evropským sjezd

vyslovuje se proti politickému panslavismuJednaje vbec * ve jménu

svobody, rovnosti a bratrství* žádá rovnoprávnost všech národv
a podává se bratrská ruka všem sousedm; jako ped tisíci lety,

tak nyní zase Slované chtí domoci se volnosti své a všech, panství

pouhé síly Slované zavrhují a v ošklivosti mají, jen Germáni a Ro-

mani pojistili svou nadvládu silou mee. Slovanský sjezd domáhá

se stejného práva k nejušlechtilejší lidskosti — stát císae rakouského

má se pemnit ve spolek národ rovnoprávných. Tak formuloval

Palacký idee Kollárovy ve svém prvotném pojímání rakouské fede-

race národní.*)

-'^) Myšlénka ta vyslovena je již ve psaní frankfurtském, v nmž teme, že

Palacký »cení dobré vdecké vedle lidského výše nežli dobré národní* ; v ei
v panské snmovn roku 1861 vyslovil svou ideu o dosahu svtové organisace;

uritji (Radhoš III., 87) a nejúplnji ji formuloval ve sporu o Nauný slovník,

ku kteréžto záležitosti obšírnji se vrátíme.

**) Manifest prvního sjezdu slovanského v Praze roku 1848 v Radhošti

III, 34.
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Šafaík, nepijavší starostenství — (Thun, jak už vzpomenuto,

docela se stranil) — ve své ei na konci prvého slavnostního za-

sedání zatoužil:

»Buto se oisme skutkem a dokažme, že jsme schopni svo-

bodství, anebo se pelejme cvalem v Nmce, Maary a Vlachy,

bychom nebyli déle jiným národm k obtíži a urážce, bychom ne-

penesli pohanní a snížení naše na syny naše. Buto doveme,
abychom s pravou chloubou mohli íci ped národy -^Já jsem

Slova?t<i-, anebo pestame Slovany býti. Mravní smrt jest nejhorší

smrt. Z otroctví není bez boje cesty ke svobodství — bu vítzství

a svobodné národství, bu estná smrt a po smrti sláva.

«

Sjezd pedasn se rozešel — austroslavism v následujících

bouích sml konati služby mouenínské, také je konal a sml
také — jíti.

Když po reakci Bachovské ústavní život nastával, austroslavismu

Slovanského sjezdu dostalo se píležitosti v ústedním parlament

se upevniti. Posud se tak nestalo.

Z ústavních poátk pochodí definitivní znní Palackého poli-

tického programu. »Idea státu Rakouského* od Palackého odpovídá

po stránce slovanské idei austroslavismu; Palacký od r. 1848tého,

od sv'ého prvého vystoupení psaním do Frankfurtu tuto svou ideu

pojímal ve vdomé oposici proti universální monarchii ruské. Brzké

zakroení Ruska proti uherské revoluci mnohé nadšené osmatyry-

cátníky slovanské mrzelo — Havlíek nejednou nemile to vytýkal.

Svobodomyslné ideály politické i filosofické Palackému jako

Havlíkovi ruský stát a ruskou církev zjevovaly ve svtle nemilém,

akoli zejména Havlíek nikterak na Rusko nepohlížel tak, jako

svobodomyslníci neslovanští. Bachovská reakce a nespravedlivé cho-

vání Vídn k národu našemu v poátcích ústavních i Palackému,

jak uvidíme, Rusko ukázaly v podob jiné. Havlíek, když už voliti

by ml absolutism, zvolil by, jak výslovn ekl, ruský nejradji,

radji než rakouský, a takticky snažil se panrusism využiti ve prospch

vci eské. »Kdo nechce malý panslavismus, ten hle, aby na sebe

neuvrhl veliký. Kdo mže se chlubiti, že nahlédl do tmavé bu-

doucnosti osudu "^
. . . Moc Slovanstva není tedy nebezpená, nýbrž

prospšná Rakousku, ona nehrozí, nýbrž ješt dává nadji na vtší

sílu a trvání «.*)

) Nár. Nov. '21. íjna 1&49.
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Povstání polské r. 1863 opt u nás seslabilo ponkud sympathie

k ruskému státu, i dlá se rozdíl mezi ruským státem a národem.

Mladší tenkrát horovali pro Poláky — vlastn ve fantasii používalo

se povstání za vlastní svobodu — , starší hájili legálnost a odsuzovali

právem lehkomyslnost revoluních aventurist šlechtických. *)

Slavnost Velehradská v téže dob ideu slovanskou oživila po

smyslu Kollárovském. Idea cyrillo-methodjská sloužila ímu, jakož

politika Vatikánu idee slovanské dobe umí využiti ve svj prospch.

Avšak i vlastenetí liberálové snažili se citu náboženského využiti

ve smyslu nacionálním, slovanském, dokonce pak modloslužebníci

slova nalézali v idei cyrillomethodjské hlavní smysl našeho histo-

rického vývoje.

Došlo k pouti moskevské r. 1867.

O vci napsalo se již dosti a je tém zapomenuta, a proto ne-

budu tu rozbírat, co psali pívrženci, co psal Fric a odprci neeští.

Cestou na Rus — i Palacký doznává — poutníci mnohému se

nauili; skuten nauili se velmi mnohému, ale práv to je jen

dkaz, že se u nás Rusko neznalo, pes to že jsme od samého po-

átku byli rusofilští. Vždy posud nad to, co Havlíek nám napsal,

o Rusku nic lepšího a vbec nic nemáme. Sjezd skonil proto i roz-

ladem. Jeho nejvážnjší následek bylo etnjší vysthování eských

rodin selských na území maloruské ; vydatnjších stykv, ani v-
deckých a literárních se nenavázalo.

94. Cesta do Moskvy je však vážná tím, že znamená u Pa-

lackého, tehdy již uznaného a jediného vdce národa, pozmnu
politického programu roku 1848. koncipovaného a 1865 v »Idei

státu Rakouského* formulovaného.

Kdežto s poátku austroslavistická formule znla: »Rakousko

proti Rusku«, po cest do Moskvy znla: »Rakousko vedle Ruska«.

Tato pemna programu nestala se pouze poutí do Moskvy,

Palacký již ped tím názory své o Rusku zmírnil, jak vidíme z jeho

postavení k polské revoluci a jak v »Idei státu Rakouského* samé,

tedy již r. 1865. osvobození ruských nevolník cení, oekávaje od

nho, že díve »než mine jedna generace, národ ruský, posud tém
jen pasivný, vystov.pí co mocnost aktivná na djišt svtové, a to

ve smyslu staroslovanské demokracie.***)

*) Palacký v Radhošti III, 123, 145.

"') Radhoš III, 165.
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Bližší poznání svta ruského smr tento sesílilo. V doslovu

sám o vci mluví dosti obšírn. Praví, že trvá pi svém politickém

programu, totiž pi idei federalistického Rakouska.*) Spatoval by,

jako v r. 1848, v universální monarchii ruské *zlé nevyslovitelné*

a » neštstí bez míry a konce*.

Avšak toho se již nebojí, za to však obavy jeho jdou od

strany jiné.

Události od r. 1866, nespravedlivé a panované postupování

Nmc vynucuje mu vyznání: »Já bohužel nyní již i sám pouštím

nadji o trvalém zachování íše Rakouské: ne proto, že by ona

nebyla žádoucí aneb sama v sob byla nemožná, ale že Nmcm
a Maarm dáno zmocniti se panství a založiti v ní jednostranný

despotism plemenný . . .«

Opakuje pak a pokrauje, vzpomínaje své cesty na Rusko:

»Rekl jsem, že již nenadji se valné budoucnosti Rakouska,

zvlášt od té doby, co Nmci a Maai udlali z nho hrubou

despotii plemennou: otázka tedy, co stane se vbec se Slovany

potud rakouskými, a zvlášt s Cechy, v tom ohledu není bez d-
ležitosti. Nepouštje se do možností všelikých, jichžto pedvídati

smrtelníku žádnému nelze, povím z úplného pesvdení jen tolik,

že Cechové, jako národ, kdyby upadli v podrobenost a v poddanství

buto ruské nebo pruské íše, nikdy by se nespokojili s osudem

svým ; nikdy by jim nevyšlo z pamti, že dle práva mají od jakživa

poddáni býti jen sami sob, t. j. své vlastní vlád, svému vlastnímu

panovníku. Prušáky, pro jich germanisaní fúrii, nemohli by po-

kládati než za úhlavní nepátely a vrahy národnosti své. Co do

Rusv ale, byl by ovšem pravý opak toho; tmto co pirozeným

pokrevencm, pátelm a pomocníkm svým stali by se nejvr-

njšími, ne poddanými, ale spojenci a dle poteby tebas i pedvoji

v Evrop.

«

Ve své stísnnosti peje si Palacký pedevším evropský mír;

nebo »idea federativního Rakouska pedpokládá vždy pokojné

pátelení jeho s Ruskem, jakož i s jinými mocnostmi.*

Proti panovanosti nmecké, jíž po válce r. 1870 nejvíce se

obává, oekává záštitu od Ruska. Panovanost ta »nemže než ím
dále tím více buditi a tužiti netoliko cit všeslovanství, ale i oba-

polnou oddanost a píze mezi Rusy a Cechy.*

») Doslov v Radhošti p. 304 násl.
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Tak tedy koní Palacký slovanskou vzájemností kollárovskou,

dotvrzuje všeslovanský cit uritjším spojenstvím ruskoeským. Poli-

tika obrozovací koní se tudíž tou slovanskou ideou, kterou ob-

rození zaalo, rozhodným rusofilstvím.

95. Vrni idei humanitní Palacký nejinak než Havlíek cíl

svých politických a kulturních domáhali se dsledn prostedky

mírnými, oba dslední byli proti násilí. O tom ješt obšírnji a pro-

nikavji budeme musiti jednati.

Jen od práce osvtné Palacký oekával spásu. » Poslední mé
slovo — koní svj Doslov — jest srdené a vroucí pání, aby ná-

rodovci moji milí v Cechách i na Morav, v jakémkoli postavení

se octnou, nikdy nepestávali býti vrni sob, pravd i spravedl-

nosti!* A jako by tušil svj blízký konec, na prahu hrobu svého

Palacký dne 23. dubna 1876, nám zanechal tuto záv: »Doba

Husova jest slavná doba ; tehda národ eský vzdlaností pevyšoval

všecky ostatní národy evropské . . . Teba nyní, abychom se vzd-

lávali a podle ukázání vzdlaného rozumu jednali. To jediný odkaz,

kterýž bych takka umíraje zstavil svému národu.

«

I v tom politika našeho znovuzrození dsledn koní huma-

nitní ideou osvícenskou, na které i Kollár budoval svou vzájemnost

slovanskou.



Inteligence a dlnictvo.

(Rozšíení a demokratisace vysokého uení.)

(Dokonení.)

Arnold Toynbee dobe poznal, že hlavní píinou chudoby dl-

nického lidu v Londýn je nedostatek ducha asocianího. 1 jest

úkolem Toynbee Hallu podporovati kooperace a spolky již stávající

a tvoiti nové, nejen konsumní, ale i výrobní. Pi tom Toynbee
Halí úastní se na p. takto : vyhoel dm, jenž náležel velkému

spolku konsumnímu, a Toynbee Halí ihned nabídl mu místo ve svých

zdech; podobn uinil s jiným, ženským spolkem pomocným. Takto

zapedly se rázem styky mezi dlnictvem a leny universitní osady,

a Toynbee Halí stával se znenáhla stediskem všech podobných

snah ve východním Londýn. Hned na to utvoilo se tam koopera-

tivn sdružení vzdlávací na povzbuzení a rozšíení idejí o významu

a užitenosti rozmanitých spolk. Aby dali dlnictvu osobní píklad,

lenové Toynbee Hallu vstoupili do nejbližšího podprného spolku,

a spojivše jej úzce se svým ústavem, zjednali mu v krátké dob
veliký poet len. Taktéž súastují se pokus o zakládání spolk
výrobních.

Veliký význam mají dále snahy uvésti lid dlnický ve vzájemný

styk jak mezi sebou tak i s vyššími kruhy prostednictvím klub
a schzí, kde by si dlník nejen po tžké práci oddechl, nýbrž

i rozumn se pobavil. Toynbee Halí vede si takto: lenové jeho

vstupují do stávajících klub dlnických za leny a vlivem svým

i radou a kde potebí i hmotnou pomocí psobí na omezení pijáctví

a her hazardních, zamujíce je zábavami nevinnjšími a prospšnj-

šími, hudbou, zpvem, pedítáním, cviením gymnastickým atd.,
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aneb sami se uchopí vedení klubu již existujícího aneb konen
sami utvoí nový klub dlnický, jako na p. Lolesworth Club, jejž

ídí zásadami svépomoci a zdrželivosti, t. j. bez podávání lihových

nápoj; pro zábavu len stídají se v nm koncerty, pednášky,

hovory, ajové veírky a v lét vycházky za msto. Dodatkem

k tomu pro dti v klube bývá v nedli bohoslužba s pípadným
výkladem z bible a odpoledne bezplatné vyuování. Podobný

»Sydney Sociál Athletic Club« pstuje zase cviení gymnastická,

v Anglii tak oblíbená.

V oboru vlastní dobroinnosti úastní se universitní osada taktéž;

stará se o zkoumání nejbližších píin chudoby obyvatelstva a pi-

rozen i o to, jak jí odpomoci. V té píin Toynbee Halí spojil se

s místním výborem chudinským k vydatnému spolupsobení a k sou-

stavné organisaci práce v tomto nesnadném oboru. Toynbee Halí

sám stal se i stediskem dobroinných snah vé smrech nejroz-

manitjších.

Nejvážnjší a nejúspšnjší inností Toynbee Hallu jest úsilí

o rozšíení a doplnní národního vzdlání. lenové jeho psobí
v oboru tomto nejen pímo tím, že poádají pednášky dílem bez-

platné, dílem za malý plat pístupné pro kruhy nejširší, z nejrznjších

obor lidského vdní, nýbrž i nepímo tím, že se stávají leny

školního výboru a nabývají takto vlivu na celé školské vyuování.

Ihned založili ligu pro reformu obecného vzdlání, aby za pomoci

tíd dlnických vlili nového ducha v nynjší suchopár prvopoá-

teného školství. V programu ligy obsaženy jsou zejména tyto

dležité body:

1. Uitelé obecných škol mjtež, pokud možno, vzdlání uni-

versitní;

2. všechny dti butež vedeny k dalšímu rozvoji vloh tím, že

by se pokraovalo v jejich vzdlání po stránce technické, rozumové

a fysické;

3. dozor ke školám bu zdokonalen;

4. ve školách butež konány hry na erstvém vzduchu.

Ke všem tmto bodm smuje úsilná innost Toynbee Hallu.

Uiteli na národních školách anghckých stávají se obyejn
t. zv. pupil-teachers (žáci-uitelé), t. j. nejlepší žáci a žákyn vy-

pomáhají svým uitelm pi vyuování svých spolužák, asem
stávají se pomocníky (assistant teachers) a konen samostatnými

uiteli. Postavení tchto budoucích uitel je zvláštní: neúastní se

ani zábav svých spolužák, ani ovšem uitel. Toynbee Halí spojil
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tyto nejlepší žáky z rzných škol v kroužek, jak za úelem zábavy

tak i dalšího vzdlání; mají pro sebe klub veslaský, enický, pro

hru v lawn-tennis a j. a vedle toho mohou poslouchati veerní

pednášky v Toynbee Hallu. Nejlepší z nich stávají se pak hlavní

vzdlavatelnou pomocí pro Toynbee Halí a nabývají vzdlání techni-

ckého neb universitního.

Na doplnní vychování školního podailo se lenm Toynbee

Hallu zavésti pi nkterých školách veerní vyuování tlocviku,

rýsování, modelování, pletení košík, zempisu a djepisu pomocí

obraz kouzelné svítilny. Vedle toho existuje pi Toynbee Hallu

elementární škola pro hochy a škola emeslnická (truhláská, soustruž-

nická, zámenická)

Školní mládež, hoši i dvata, má v Toynbee Hallu své zvláštní

kluby, jež poádají hry, koncerty, vycházky za msto a pod. Po

stránce zdravotní velmi dležité jsou pro chudé dti feriální kluby,

které jim umožují vycházky za msto a pobyt na venkov; pobyt

ten má i výchovný význam, ježto v mst tak ohromném jako

Londýn vyrstá massa dtí, které nemají pontí o vesnici, polích

a zeleni, ani o svžím vzduchu, ba snad ani o tom božím slunku —
Londýn, jak známo, je zahalen v ustavinou mlhu.

Konen i dozoru nad školami úastní se lenové Toynbee

Hallu nejen jako školní výboi, nýbrž také jako editelé škol mst-
ských, jimiž se mnozí z nich stali. A tak veškerá organisace školská,

i uitelé i žáci, picházejí ve styk s Toynbee Hallem, jenž sám pro

všecky tyto je místem vzdlání, zušlechtní a zábavy.

Vzdlávací snahy Toynbee Hallu vrcholí konen v nejhorlivjší

péi o rozšíení vzdlání universitního na kruhy svého lenstva. Jest

zcela pirozeno, že » universitní osada « (Toynbee Halí) pímo i ne-

pímo souvisící s universitami oxfordskou i cambridžskou, vynikajícím

zpsobem se úastní originálního a svrchovan blahodárného hnutí

ve prospch rozšíení vdeckého vzdlání na kruhy nejširší. Od sa-

mého poátku v Toynbee Hallu konají se pednášky tohoto druhu.

a poet osob jich se úastnících stále vzrstá (r. 1890 bylo jich více

než 600); posluchastvo jich složeno je pedevším z dlnictva a

pupil-teachers a pak z uitelstva elementárních škol.

Pomocí nových darv a subskripcí získán byl dm vedle

Toynbee Hallu a zízena v nm kolej pro studenty (potem asi

100 osob), kteí se pipravují za stálého dozoru resident Toynbee

Hallu ke zkouškám universitním ; kteí v koleji bydlí, platí za to

mírnou ástku (ást z nich jsou stipendisté) a ostatní sem docházejí.
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Ke studiím používají laboratoí a krásné bibliotéky, která ostatn

je obecn pístupna. Takovým zpsobem Toynbee Hal! vychovává

si sám nový dorost budoucích svých len.
Úelm vzdlávíacím slouží také množství vdeckých a literár-

ních spolkv a klub, na p. Shakespearv klub, filosofický spolek,

klub Adama Smitha, pírodovdecký spolek a mnoho jiných, které

bu mají své sídlo v Toynbee Hallu aneb jsou spravovány jeho leny.

Toynbee Halí stal se v krátké dob stediskem všeho sociálního

života ve východním Londýn. V jeho síních scházejí se lidé všech

tíd a stav a všech stup vzdlání: duchovní, uitelé, dlníci,

studenti, politikové, vdcové, dti z ulic, švadleny, policejní strážníci,

železniní zízenci, filantropové atd. Lidé ti setkali se spolu snad

poprvé v život a divné na sebe pohlížejí, ale brzy se sbližují, po-

znávají a pátelí. Mnoho tisíc lidí navštvuje každý rok všemožné

ty schze, zábavy, pednášky, které se v Toynbee Hallu poádají.

Návštvníci jsou s poátku ostýchaví; ale vše kolem nich má do

sebe tolik nového, pro chudého lovka nevídaného a neslýchaného

a zárove vábivého, a pozornost » universitních lidí« k nim je tak

vlídná a srdená, že záhy zapomínají na nízkost svého stavu a za-

ínají nenucené hovoiti se svými hostiteli, prohlížejí fotografie po

stolech, obrazy po stnách, naslouchají neznámým zvukm ze Schu-

manna; Beethovena a Mozarta, jindy zase slyší úryvky ze Shakes-

peara, opt jindy rozmanité zpvy, i zapomenou na nkolik hodin

úpln na svou bídu — u srdce je jim mkeji, a tíha životní pi-

padá lehí . .

.

Snad «tojí za pipomenutí, že lenové universitní osady nijak

neusilují podobati se dlníkm vnjším zpsobem svého života,

v odvu, zvycích, nuzné strav atd.; žijí úpln tak, jak tomu pivykli

v universitních kolejích po as svých studií; mají pohodlné, pkn
zaízené pokoje se soukromými bibliotékami atd. Napodobovati

chudobu a strojený asketism znailo by jen pomáhati si prázdnou

aíektací; ostatn ani dlníci nesmýšlejí zle o tchto » universitních

lidech « proto snad, že žijí uprosted nich jako gentlemeni, naopak

váží si jich, honosí se jimi.

Velikolepý píklad Toynbee Hallu vybízí k následování. V jiné

ásti východního Londýna, Bethnal Greenu, vznikl nový podobný

ústav menších rozmr » Oxford House i-, zbudovaný taktéž ze sou-

kromých prostedk. Organisace a cíle tohoto ústavu jsou Toynbee

Hallu úpln podobné.
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IV.

Jiný velikolepý ústav, zbudovaný ve výcliodním Londýn z pro-

stedk taktéž soukromých, jest -^Lidový palác«^ jenž oteven byl

r. 1887. Nazván je po soujmenném román (People's Paláce, 1882)

IValtera Besanta, ježto ideje v román tom pronesené daly k jeho

zízení pímý podnt,

»Lidový palác« je skupina krásných budov, ležících v samém
stedu východního Londýna, z nichž hlavní jsou: královnina sífi,

knihovna a technický ústav.

Úel jeho je trojí:

1. Pedn má se dostati lidu rozmanitých, zdravých a laciných

zábav, které by jej odvracely od krem a nepkných kratochvil,

v mládeži vzbuzovaly zvdavost, poskytovaly látku k pemýšlení

a hovorm, probouzely v lidu cit aesthetický a vkus, zkrátka, aby

dlnickým tídám poskytnuty byly ušlechtilé zábavy, které posud

pístupny byly jen bohatým.

2. Napomáhati lidovému vzdlání ve všech smrech, nejen prvo-

poátenému a zejména odbornému, emeslnému, nýbrž i poskytnouti

dlníkovi píležitost, aby v prázdných chvílích mohl doplniti vzdlání

své v rzných oborech vdy a umní.

o. Konen tetí úel je spoleenský, t. j. rozvíjeti v massách

cit pospolitosti.

Rozmanitá zízení * lidového paláce* a zábavy v nm poádané
jsou každému za malý plat (L neb 2 pence) pístupny. Kdo však

stane se jeho lenem, má pístup volný. Skutenými leny mohou
se státi osoby od 16—26 roku a platí tvrtletního píspvku muži 3,

ženy Vj^ šillinku, pi emž zápisné obnáší 1 sh. (jeden šillink po

12 pencích
[í/J
= 60kr.); osoby starší leny býti nemohou. Mladší,

od 13—16 let, tvoí t. zv. mladší oddlení a platí 4 d zápisného

a tolikéž msíního píspvku ; tito mají ješt výhody, že mohou se

úastniti vyuování v kreslení, stenografii atd., speciáln pro n po-

ádaného.

innost » lidového paláce « úelm odpovídající, je mnohotvárná.

Co se zábav týe, první místo mezi nimi zaujímá hudba. Dvakrát

do téhodne poádají se koncerty, pi nichž roku l8!-'8 prmrná
návštva obnášela 2 Ys tisíce osob ; mimo to každou nedli je dvakrát

produkce církevní hudby na varhany, a sice tak, aby ranní nekoli-

dovala s bohoslužbou a odpolední zaínala díve, nežli smjí se
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otevíti hostince. Dále se poádají perozmanité výstavky a bazary

obraz, emeslných výrobk, kvtin, domácích zvíat a j. lenové

ústavu konají pvecké produkce i veejná cviení gymnastická. Zá-

bav a pouení slouží bibliotéka a ítárna ; nejvíce se tou romány

(Dickens, Ainsworth, Braddonová, Read, Jules Verne), pak cestopisy,

djepis a j.

Pro dti poádají se speciální zábavy: kejklíské produkce,

loutkové divadlo, výstava cviených ps a pod.

V oboru vyuování hlavní draz se klade na technické vy-

cviení v rzných emeslech a udílí se pro nedosplé v kursu denním,

pro ostatní veer. Do denních škol emeslných pijímají se sirotci

aneb dti chudých rodi, které jsou starší než 12 let a vychodily

5. tídu obecných škol. Platí se 1 sh. týdn aneb 10 sh. za školní

kurs, jež jsou do roka tyi. V prvním roce trvání ústavu bylo

v této škole 166 hoch, mezi nimi 75 stipendist. Škola má 4 od-

dlení: tesaské a truhláské, mechanické, zámenické, kreslíské;

jiná oddlení mají se asem otevíti.

Veerní školy pístupny jsou osobám obojího pohlaví a rzného

stáí. Pedmty, jimž se v nich vyuuje, možno rozdliti na 6 skupin:

1. emeslnická, vyuuje se všem emeslm;
2. vdecká: mathematika, fysika, mechanika, kreslení, stavba

stroj

;

3. umlecká: kreslení, malíství, rytectví, ezbáství;

4. hudební a pvecká;

5. t. zv. všeobecné tídy pro pedmty obecn potebn : úet-

nictví, cizí jazyky a j.;

6. speciální kursy pro ženy: runí práce, šití odvu a prádla,

domácí hospodáství, kuchaství.

Veerní vyuování nabylo veliké populárnosti; v prvním roce

úastnilo se ho 716 osob obojího pohlaví.

Konen vyuování tlocviku má po stránce zdravotní nemalý

význam.

Spoleenský úkol spoívá v tom, že lenové ústavu picházejí

ve vzájemný styk prostednictvím klub, veírk, her, sport atd.

Takových klub je velký poet, mezi nimiž i díví, jenž má v pí-

zemí budovy zvláštní místnosti, oddlené od ostatních a se zvláštním

vchodem; skládá se z nkolika svtnic: pro hudbu, runí práce,

z ítárny; dívky tráví zde veery za vedení matron ve píjemné

zábav a zaneprázdnní.
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Krom tchto pravidelných zábav poádají se obas obecné

schze, t. zv. reunions, jichž se úastní všichni lenové ústavu;

bývají to ajové veírky, aneb tanení zábavy, jež zpravidla mají

prbh úpln klidný, ba vzorný.

S mládeží bývají podnikány vycházky za msto, spojené s rz-
nými hrami.

Pokud po této sociální stránce zábavy podobné jsou prospšný,

dlužno posuzovati dle potu osob, které se jich úastnily; za první

správní rok (1887— 88) bylo jich vedle stálých len a žák Vl^
milionu Velká pevaha tchto návštvník náležela k nejchudšímu

obyvatelstvu londýnskému a pece i pi nejvtším návalu nestala

se nejmenší výtržnost, ani porušení poádku . . .

Nastínili jsme jen strun blahodárnou innost tohoto ústavu

a pipomínáme ješt, že všecky tyto a podobné snahy nejsou dobro-

inností ve vlastním smyslu, nejsou péí o chudinu a její hmotné
existenní podmínky, nýbrž nesou se výhradn k rozumovému a

mravnímu povznesení dlnictva materieln samostatného. Vycházejíce

z vdomí naprosté rovnoprávnosti spoleenské, pedstavitelé tchto

snah rozhodn nechtjí dobrodiním uvádti jednotlivce v závislost na

jiných, nýbrž práv naopak zachovati jejich samostatnost, kde již

jest, a docíliti jí, kde jí není. Proto také, jak jsme vidli, všeHká

zaízení a instituce ústav jmenovaných jsou pístupny zpravidla za

plat, ovšem mírný. Všecky tyto snahy ídí se zlatou zásadou:

»Help them to help themselves« — pomozte jim, aby si pak po-

máhali sami.

V.

V souvislosti s hnutím líeným a vlastn jeho základem bylo

hnutí o rozšíení íiniversity, jak mu Angliané íkali (University

Extension Movement), neboli úsilí smující k tomu, aby výhod
nejvyššího vdeckého vzdlání dostalo se i tm, jimž university

nejsou pímo pístupny a pece si toho žádají, mají-li k tomu alespo
njakou pípravu a "malé prostedky.

Vznik tohoto hnutí jest následující:

V nkterých mstech anglických již v letech šedesátých našeho

století byly ženské spolky vzdlávací, v nichž mladší lenové (do-

centi) universit konávali pednášky z rozmanitých obor lidského

vdní. Pednášky tyto konaly se odpoledne a nezídka byly opako-
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vány i veer pro dlníky a vbec lidi mezi dnem zamstnané.*) Úspch
veerních pednášek byl neoekávaný ; nával vdychtivých poslucha
byl tak veliký, že brzo nebylo pednášejících. Jiná vada spoívala

v tom, že byly pednášky tyto ojedinlé, vespolek nesouvislé.

Vci uchopil se s nejvtším nadšením mladý tenkráte profesor

university cambridžské James Stuart, jenž sám konal pednášky

zmínného druhu v rzných mstech. On poznal, že jsou zejména

ti tídy anglického obyvatelstva, jimž vzdlání vyšší je nedostupné,

pes to, že touha po nm je veliká: jsou to ženy. a lidé nezamst-

naní, pak tída obchodnická a konen emeslníci a dlníci. Aby
se dostalo tomuto pednáškovému hnutí uritého rázu a organisace,

vypracoval Stuart dmyslný plán a obrátil se s ním r. 1871 k senátu

university cambridžské, aby universita hnutí sama organisovala.

Pedložený plán obsahoval tyto body

:

1. Konány butež nikoliv ojedinlé pednášky, nýbrž souvislé

kursy z uritého oboru;

2. poslucham budiž dán tištný návod, obsahující jasný, vše-

obecn srozumitelný nástin pedmtu pednášky spolu s udáním

nejdležitjších pomcek a pramen;
3. posluchai, kteí se dobrovoln pihlásí, odvádjtež týdn

písemné práce o thematech, o nichž se v pednášce jedná, a ped-

nášející je posuzuj

;

4. po pednášce hodinu trvající butež konány zvláštní klasse

(obdobné seminárním cviením na naší universit), v nichž pedmt
bu zevrubn projednáván

;

5. po ukoneném kursu butež konány zkoušky, a tm, kteí

pi nich obstojí, dána vysvdení.

Souasn zahájena v etných mstech agitace ve prospch vci

a k universit podány hromadné petice; v ele mst tch stál

Nottingham.

Universita z poátku váhala, nemohouc se tak snadn zíci

svých tradic, staletým ádem posvcených. Konen jmenovala roku

1872 výbor (syndikát), a pidlila mu na dv léta plnou moc, aby

uinil pokus a zaídil vyuovací kursy ve mstech, jež za n žádala.

"'') Zmínili jsme se nahoe o pedchdcích Ruskina a Toynbeeho: hlavn
Maurice a Kingsley usilovali o vyšší všeobecné vzdlání dlníkv a tak už 1864

v Londýn vzniklo : Working Men's CoUege (Dlnické gymnasium) trvající

posud. Viz o nm Brentano, Die christlich sociále Bewegung in England 1882.

Jak eeno, vzdlání nebylo odborné, ale všeobecné ; zaznamenáváme, že rok

školní rozdlen je na 4 tvrtletí.



929

Šlo však o to, jak opatiti si peníze; nebo bylo patrno, že

cyklus pednášek po dv neb ti léta konaných, nemže zstati

nehonorován. Odpomoc stala se takto: Náklad na cyklus 12 ped-
nášek obnáší asi 60— 70 liber šterlink. V každém míst utvoí se

»místní výbor* s fondem garanním, jenž kryje náklad. Vstupenky

k pednáškám se prodávají a nestaí-li výtžek za n stržený, místní

výbor hradí deficit. Vstupné bylo z poátku dosti vysoké (1 šillink);

tu však pomohla záhy soukromá dobroinnost majetných : vnovali

znané summy na krytí nákladu, zamstnavatelé nakoupili vstupenek

pro své dlníky a rzné korporace opatovaly je pro nemajetné.

Na podzim r. 1873 byly zahájeny vyuovací kursy. Ti msta
Nottingham, Derby a Leicester se spojila, aby opatila náklad na

cyklus pednášek z anglické literatury, fysiky a národního hospo-

dáství.

První pokus vydail se skvle. Universitní syndikát byl prohlášen

za trvalý a splnomocnn poádati pednášky všude tam, kde se

utvoí místní výbor a opatí potebný náklad.

V lednu 1874 byl poádán jiný kurs v hrabství Yorckém

a v jiných mstech západoanglických o djinách anglických a ná-

rodním hospodáství; brzy následovala msta Liverpool, Sheffield,

Leeds — zkrátka odevšad docházely k universit žádosti za vyslání

pednáše.
Všude byla návštva poslucha a student pehojná. Ukázalo

se jasn, jak hluboce jest zakoenn smysl pro význam a cenu vyš-

šího vzdlání mezi lidem, i tam, kde by bylo možno se toho nej-

mén nadíti, vyšla na jevo opravdová snaha využitkovati všeliké

píležitosti, jež pístup ke vzdlání iní možným; a tak se stalo, že

nejen sta, nýbrž tisíce nejchudších a nejnižších tíd nabývají zrovna

tak dkladného a systematického vzdlání v literatue, ve filosofii,

djinách i vdách pírodních — a to od týchž uitel — jako ma-

jetní šastnjší jejich krajané, již mohou na universit pímo studovati.

Jak jsme vidli, hnutí na rozšíení vyššího vzdlání vyšlo od

university cambridžské. Druhým jeho stediskem stala se r. 1877

universita oxfordská. Zde však stránka finanní byla zvlášt obtížná,

ježto sousední okresy obydleny jsou z nejvtší ásti chudým dl-

nictvem. Protože by cyklus 12 pednášek po nkolik let konaných

byl píliš nákladný, obmezen byl zde cyklus pouze na šest v každém

období, zimním a jarním. Aby však tímto omezením vyuovacích

hodin netrpla hodnota uení samého, bylo nutno pelivji zorgani-

sovati studium domácí. Za tím úelem utvoily se » kroužky*, jež

NAŠE DOBA I., 12. ý9
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ídí zkušení odborníci; jednotlivým kroužkm dodají potebný poet
spisk, pjují jim knihy ze své »létací« knihovny, kterou každý

pednáše z povinnosti je opaten, a jsou jim radou nápomocni jak

pi studiu, tak pi písemných pracích. Takovým zpsobem se stalo,

že i v této form podnik se vydail a stále prospívá.

V tchto snahách, jak vidti, venkov pedstihl hlavní msto.

Pro Londýn hlavní pekážka rozšíiti universitní vyuování spoívala

v tom, že nemá Londýn university »uící«. ježto, jak známo, t. zv.

» University of London « jest korporace, jen zkoušející kandidáty

hodností akademických; skutené vyuování koná se toliko v kol-

lejích, jež k universit té pináležejí. Nicmén i zde nalezla se pomoc.

R. 1877 sestoupil se výbor z pedstavitel universit londýnské,

oxfordské a cambridžské a ustanovil pednášee a zkoušee pro

Londýn. V letech pak 80tých utvoil se v Londýn spolek pro roz-

šíení universitního vyuování, jenž spolu s filiálními výbory v jedno-

tlivých pedmstích vzniklými, stal se mocnou pružinou tohoto

hnutí ve hlavním mst. V Londýn zavedeny jsou vedle soustavných

cykl také populární pednášky,*) vždy o tech, jež mají sloužiti

onm jaksi za pípravu.

Takovým zpsobem všechna ti stediska vdeckého života

v Anglii rozdlila se organicky o práci na poli zdemokratisování

vdy : londýnský výbor pirozen psobí v ohromném obvodu hlav-

ního msta a okolí, Oxford a Cambridge dlí se o msta venkovská.

Organisace tchto uebných kurs provedena jest podle plánu

prof.
J. Stuartem vypracovaného. Pednášky konají se dvakrát do

roka, na podzim a na jae a trvají 6, 9 neb 12 nedl s dodateným
týdnem pro zkoušky. Zkoušky jsou dobrovolné a pipuštni k nim

bývají jen ti, kdož s úspchem úastnili se *klassí« a odvedli uritý

poet písemných prací. Nezkouší však pednášející sám, nýbrž

examinátor od university zvlášt vyslaný. Kdo obstál, obdrží vy-

svdení.

Pedmty pednášek tvoí dv skupiny : 1. literární (v anglickém

slova smyslu), obsahující anglickou a klasickou literaturu a jazyky,

psychologii, ethiku, národní hospodáství a djiny anglické i vše-

obecné ; 2. vdeckou skupinu, ze všech obor pírodních vd. K tm
pojí se i pednášky z oboru umní, pi emž nejde tak o skutené

umlecké vyuování, jako spíše o porozumní a ocenní umleckých
dl. Ve volb pedmt projevuje se veliká rozmanitost, podmínná

*) Viz o tom »Naši Dobu«, str. 475.
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páním místních výbor ; tak v Sheffieldu konaly se pednášky ped
posluchastvem, nejvíce dlnickým, o dobé Perikleov, v Oldhamu
o djinách Florencie a v New Castlu pro horníky kurs o ecké
tragedii. Jiná themata jsou: o anglických malíích, djiny moderní

Evropy, djiny irské, ddinost a vývoj, francouzská revoluce a j.

Jaké obliby dochází toto hnutí pro rozšíení universitního vzd-
lání, o tom výmluvné svdectví vydává neobyejný vzrst potu
úastník. Universita cambridžská uspoádala r. 1873 cyklus ped-
nášek v 10 rzných m stech, jež navštívilo 3200 poslucha; roku

1889—90 mla již 85 stedisk o 125 kursech, jichž úastnilo se

poslucha 11.595; z tch 2385 odvádlo každého téhodne písemné

úkoly a 1732 podrobilo se zkouškám na konci kursu. Universita

oxfordská mla r. 1889—90 stedisk 109 o 148 kursech a 17.904

posluchaích, z nichž pi zkouškách obstálo a vysvdení obdrželo

3927. Londýn ítal téhož roku ve svém obvodu 130 kurs, 12.923

studenty, 1972 odevzdané práce a 1350 zkušebních vysvdení. Pi-

teme-li k tomu ješt 1040 student, kteí se úastnili pednášek

od university v Manchestru uspoádaných, poet student universitní

extense v Anglii dosahuje v zimním semestru 1889—90 velikolepého

ísla 42.312.

Zajímavo bylo by vdti, zejména které tídy se tohoto hnutí

úastní, ale není o tom posud pesných dat statistických. Bývá

vidti na pednáškách tch dámy z nejlepších kruh, mnoho po-

slucha je z uitelstva elementárných škol, obchodník a obchod-

ního personálu ; nejetnjšími a nejilejšími stoupenci tchto vzdlá-

vacích snah jsou dlníci a mezi tmi obzvlášt nejpokroilejší dl-

nictvo severoanglické. Pímo dojemná jest horlivost a vytrvalost

mnohých dlník, kteí pes mnohé pekážky fysické a penžní

neochabují v tchto svých studiích; také tklivá jejich vdnost
k pednášem, kterou jim namnoze písemn projevují, zasluhuje

povšimnutí.

Ze úastníkm tchto kurs skuten dostává se vyššího, uni-

versitního vzdlání, o tom svdí nejen jména pednášejících od

universit vyslaných, mezi nimiž bývají i nejzvunjší jména zástupc

vdy, ale i výsledek zkoušek, zejména však ten fakt, že universita

cambridžská otevela studentm kurs od Cambridže poádaných

své brány. Dovolila totiž, aby ona stediska, jež zavádjí souvislé

systematické kursy z oboru pírodovdeckého a literárního, po tyi
léta konané, zvala se » filiální školou* university; ti pak, kteí od-

budou tyto kursy a obstojí pi zkoušce, mohou dále studovati na

5b*
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universit, a dosíci dokonce i hodností akademických již po dvou-

letém pobytu na universit — iiní, pravidelní studenti musí býti

na universit ti léta. Ovšem výhoda tato má cenu více jen mravní,

ježto je málo tch, kteí se mohou vzdáti svého denního zamstnání,

jímž se vyživují, a jíti na nákladná studia universitní, nicmén dlužno

v tom spatovati plné uznání tohoto veleplodného hnutí se strany

nejstarší university anglické, jež sestupuje k lidu se svého vysokého

piedestalu. Tím universitní kariéra stala se každému pístupnou.

Vliv tohoto hnutí na rozšíení všeobecného vzdlání jest ohromný,

což pln pochopíme, uvdomíme-li si náležit jen fakt, že vyššího

vdeckého vzdlání dostává se vedle nevelikého potu nkolika tisíc

šastnji postavených obyvatel nyní novým tém 50.000 osob

ron, jimž až posud bylo nepístupno. Universitní extensí uinn
zajisté vážný krok na cest k dosažení » jednoty národního vzdlání «,

jaké požadoval A Toynbee.

Nesmíme zapomenouti, že universitní extensí šíí se skuten
vyšší vzdlání všeobecné. V té píin jest pozoruhodný rozdíl mezi

organisací universitního uení i samého pojmu všeobecného vzdlání

mezi Anglií a ostatní pevninou evropskou. U nás na p. university

vlastn neposkytují všeobecného vyššího vzdlání, nýbrž podávají

výlun jen pípravu pro to neb ono, eknme vyšší povolání, vy-

chovávajíce praktické lékae, právníky a úedníky, uitele, knze —
slovem jsou tím, což nejlépe lze oznaiti názvem » odborná škola«.

V Anglii organisace universit je zcela jiná, tam podnes platí zásada

:

Universitas in artibus fundata est — universita založená jest na

svobodném umní — a f)roto na nejstarších universitách cambridžské

a oxfordské fakultního dlení podle odbor profesionálních do nej-

novjší doby tém nebylo a úkol jejich i dnes záleží hlavn v tom,

poskytnouti poslucham všeobecného a zárove vyššího, t. zv.

» liberálního* vzdlání. A takovéhoto neprofesionálního vzdlání po-

skytuje vrstvám nejširším hnutí, o nmž promlouváme.

Ovšem i na university samy blahodárn psobí zptn hnutí

od nich vyšlé. eho Toynbee požadoval, aby university nejen uily,

ale i sebe uily, ježto cítní vtšiny národa jest jim cizí, poíná se

splovati mrou potšitelnou. Nic nemže lépe charakterisovat upja-

tost a ztrnulost universit jako okolnost, že klasické jazyky a litera-

tury, jež pece vždy mly tak výlun vážný význam v universitním

vzdlání, nemohly býti z poátku pojaty v obor pedmt universitní

extense, ježto nebylo pednášejících, kteí by se byli chtli odvážiti

se svými vdomostmi ped široké posluchastvo : tak zkostnatlo
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studium antických literatur a jazyk na pouhém slovíkáství.

A pece Hd si jich žádal. Podobn bylo i s domácí Hteraturou,

I bylo nutno zmniti methodu a vlíti nového, svžejšího ducha

v suchopár všeho universitního vyuování, musila nastati popularizace

všeho vdní a vyuování v nejlepším slova smyslu. — —
Vidíme-li vznik a rozvoj, organisaci a úspchy tohoto hnutí

jemuž v celých djinách svtových není rovného a povážíme-li, že

vyšlo naprosto jen ze soukromé píle a že stát do nejnovjší doby

niím na n nepispíval — zdaž nepociujeme obdivu, ba závisti

k šastné Anglii a spolu i pání, nebylo-li by i u nás možno nco
podobného aspo v malém slohu, co tam je u velkém ? Mocný
podnt Anglií daný šíí se na všechny strany svtové: Skotsko,

Irsko, Amerika, *) Austrálie a v poslední dob i na pevnin evropské

Švédsko, **) Belgie, Nmecko, ba již i Víde pokoušejí se o rozšíení

studia universitního, — u nás v Cechách máme zatím jen ojedinlé

populární pednášky: lze doufati, že z nich vykvete hnutí anglickému

obdobné? Fr. R.

*) Ve Spojených Státech nyní již více než sto universit a lycejí — uni-

versity americké mají více ráz škol stedních — vnuje se demokratisaci vyš-

šího vzdlání; práv založeno paedagogium s úelem, pipravovati pro lidové

pednášky pednášee.
'=*) Švédské a vbec skandinávské zem liší se upravením lidových uni-

versit: tam vtší váhu než msta má venkov a proto se mluvívá o universitách

selských. Kursy jsou zaízeny pro venkov, obyejn v ústavech, v nichž do-

rostlejší mládež obojího pohlaví netoliko se má vzdlati, ale i vychovati. Ústavy

slouží stedním tídám obyvatelstva.



Rozhledy vnitní.

JEŠT KE SJEZDU POSLANC ZE 14. ERVENCE — CYRILLOMETHODJSTVÍ — POROTNÍ
SOUDY — TISKOVÁ NOVELA — VÝJIMENÝ STAV — VOJTA NÁPRSTEK.

Ze zjev našeho soudobého života politického v echách jest zvlášt

jeden neutšený — nedtklivost vi objektivní kritice. Vychvalovati smí

se vše, zkoumati a analysovati nic. Také tato revue stala se pedmtem
útoku diktovaného do » Plzeského Obzoru « pro poslední referát této

rubriky o usnesení poslanc ze dne 14. ervence, jakkoli neobmyslná

kritika naše byla motivována a doložena. » Plzesky Obzor« žádal, aby

referent »Naší Doby« soudil o konferenci tak, jako ped tím »as«,
s jehož názory nebyl referent za jedno. Nemžeme ovšem s »Plzenským

Obzorem« polemisovati; máme i o disciplin politické i volnosti úsudku

mínní jin«, než které se od njaké doby u nás propaguje. K tomu
»NaŠe Doba« není list politický, a nestrannost a vcnost její politických

zpráv uznává se obecn. eské vci i eské politice propje každé orga-

nické rozdlení práce a vyjasnní názorv a smrv. A s toho hlediska

posuzujeme i krok poslance Kaizla, jenž, jak už známo je z politických

list, spoluredakce »Naší Doby« od 6. t. m.se \zdal.

Také nov petásaná otázka cyrillo-methodjství není práv do-

kladem vcného a organického pojímání našeho kulturního života. Vtšina
eských list zstává pi stránce jazykové a restringuje všecky i pravdivé

i umle vypstované tradice toliko na slovanský ohrad. To však ne-

vyerpává význam slovanských evangelist, a bylo by smutné, kdyby

nkdo byl proti slovanskému, rozumj správn, eskému jazyku tam, kde

se vbec jazyka užívá. To zdá se nám býti tak samozejmé, že neteba

o vci ani šíe psáti, pes to, že dokonce orgán svobodomyslné strany

politický program eský touto popletenou církevní otázkou znejasuje.

Moravská »Slova«, již »Nár, Listy« v této píin doporuovaly za vzor

a pramen, definovala nedávno ideu cyrillo-methodjskou takto : Mimo slo-

vanskou bohoslužbu tají se prý v této idei ješt: 1. Politická samo-
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statnost a svéprávnost Velké Moravy, 2. Slovanská demokracie, 3. Nej-

vtší rozkvt církve slovanské na Velké Morav. . . . » pokud a v jaké

míe ovšem je (tyto ti momenty) za dob dnešních lze uskuteniti a jak

se také pro dnešní naše pomry hodí«. — Tetí požadavek prý lze

dnes nejsnáze provésti.

Dvanáctým záím nastalo opt psobení porotních soud pro Prahu
a territorium stížené výjimeným stavem. Zárove poíná platiti novela

tisková, o níž praxe ukáže, jak daleko zstala pravá a naléhavá oprava

tisku, pes to, že v nkterém smru, jako ku p. v rozšiování tisko-

pis, uvolnny budou tuhé meze dnešní. Ovšem bez zrušení výjimeného
stavu není ani ten malý pokrok niím, a ve zrušení opatení toho není

nadje. »FremdenbIatt« psal, že ministerská rada jednala o odvolání

výjimeného stavu, že však vláda v tomto okamžiku nemá »podstatného

dvodu k ešení této otázky*. Podivná vc. Dvody vyžadují se sice

k zavedení výjimeného stavu, nikoli k jeho zrušení, jež nastati má samo,

jakmile odpadly píiny, pro*nž mimoádné opatení bylo zavedeno.

Dne 2. záí zemel v Praze Vojta Náprstek. Muž tento má v d-
jinách eské vzdlanosti svj zvláštní význam. Nejprve inný hrdina

politického radikalismu osvobozovacího, pozdji podporovatel osvtového
rozvoje ve smru, kterýž vyrostl v duši jeho za oceánem. Význané
pednosti jeho byly mnohé: nekonená ochota zaopatovati na své útraty

etné inteligenci, jež ho vyhledávala, knihové prostedky vzdlávací, pilná

a dlouholetá práce pro rozvoj královské Prahy, zakladatelská innost

pro vzrst eského prmyslnictví pomocí nákladných pouných výstav,

jež vtšinou ze svých prostedk poádal, obtavé podporování etných
a rzných institucí veejného dobra, to vše a zejména jeho skromný

a prostý život obanský, kterýž zakonil velkolepým vnováním, za-

bezpeuje Náprstkovi pam eského lidu. Jak prost a dsledn žil, tak

i zemel — tato dslednost v dob liberalistického indiferentismu mladší

pokolení upomínati mohla na lepší asy svobodomyslnosti. Vojta Náprstek

byl dsledný — vtší chvály v echách muži veejn innému ani dáti

nemžeme.

V Praze 10, záí. o.



Rozhledy zahraniní.

ZOSTENÍ SPOLOVACÍHO ZÁKONA V NMECKU — UDÁLOSTI BAVORSKÉ — CHOLERA
A MANÉVRY — FRANCOUZSKÉ POPRAVY — HRAB PAÍŽSKÝ — BOJ PROTI SNMOVN
LORD — ANGLICKÉ DLNICTVO A ŠKOLSTVÍ — RUSKO A BULHARSKO — JEŠT
STAMBULOV — VCI SRBSKÉ — ITÁLIE PROTI ANÍkcHISTM — BELGICKÉ VOLBY —

DÁNSKO.

Protianarchistické zákony ve Francii a Itálii nedávají ani vlád n-
mecké spáti. Nejedná se ovšem ani tak o anarchisty, jako spíše o sociální

demokraty, jichž obrovský vzrst jakožto strany parlamentární nahání

bývalým stranám kartelovým vždy vtší obavy. Proto s ochotou odhlaso-

vali by poslanci tchto stran, a zovou se již »liberály« ili »konser-

vativci« sebe ostejší výjimená opatení proti nenávidným socialistm,

kdyby fiasko protisocialistického zákona minulých let nemla vláda ješt

v živé pamti. Zákony protisocialistické sociální demokracii v Nmecku
nejen nevyhladily, nýbrž naopak organisovaly v mocnou stranu politickou,

jež potem svých poslanc konkuruje dnes s nejsilnjšími stranami sn-
movny a jejíž píslušníci zasedají i na katedrách universitních a hájeni

jsou ve svobodném svém pesvdení od celých fakult íilosotických, jak

se stalo v Berlín proti ministru Bossemu. Zamýšlí proto vláda spokojiti

se pouze zostením práva shromažovacího a spolkového, ale sama žur-

nalistika vládní pochybuje o úspchu tohoto nepopulárního opatení.

Nmecko vbec nalézá se dnes v zajímavém stadiu. Velkonmecká,
vlastn pruská idea sousteovací vyklíivší na bojištích eských a pe-
bujevši po válce francouzské až v chorobné výhony, smrtí starého císae

a tím i neodvratným pádem muže »krve a železa* nalézá se v oividném
úpadku. Nmecký národ zaslepený a omámený slávou válenou poíná
prociovati a uvažovati, není-li zevní sláva ta píliš draze koupena
stagnací a zmlením duševního rozvoje, úpadkem nmeckého umní,
hospodáským vysílením a sociálním rozvratem. Práv vzrst sociáln-

demokratických hlas, pi každých volbách stoupající, nasvduje tomu,

že v lidových vrstvách nmeckých jeví se hluboké a mocné vení, že

nové názory a proudy dobývají se na povrch, a že íše nmecká, o jejíž

síle a vném trvání snil Bismarck, novým, snad i kritickým vnitním
pemnám jde vstíc.
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Pozoruhodné zvsti v tom smru picházejí zvlášt z Bavorska, této

zem, jejíž národ povahou, cítním i myšlením oJ Severonmc tak se

liší a na politickou samostatnost svého království tak jest žárliv. Jest

známo, jaké zbožné až lásky a úcty požíval u svého lidu romantický
král Ludvík, jehož zjevné protipruské smýšlení nalezlo pedasné za-

konení v jezee Starnberském. Dnešní vladastvo bavorské jest pruskému
nátlaku ovšem daleko j ž pístupnjší a i v mnohých jiných smrech,
zejména i po stránce podpory rozvoje umleckého, jenž pece pro Mnichov
jest otázkou životní, s kralováním Ludvíkovým nedá se pirovnati A tu

pi odhalování pomníku krále Ludvíka v malém bavorském venkovském
msteku, kteréžto slavnosti se vlada Luitpold ostentativn nesúastnil,

potupena a zneuctna jeho socha. A ve Fronteshausech, kde pe-
nocoval princ Arnulf na vojenském cviení, vytluena mu okna.

Manévry vojenské jsou nyní ovšem na denním poádku a zabírají

také všechen as císae Viléma. Nicmén i pi té píležitosti neopomíná
baviti svt svými zajímavými výroky. Tak v Královci pravil výboru pro

postavení pomníku Vilému L, že nejlepJí moment pro pomn.k císav
jest me v pravici vysoko pozdvižený.

Pro nebezpeí cholery zapovzen pístup civilnímu obanstvu k n-
meckým manévrm. Manévry samy se ovšem bez pekážky konají die

programu.

Zdravotní stav v Nmecku není však práv skvlý. V Berlín na

píklad z narozených dtí umírá do 1 roku 2t)'9"/,, manželských a

50*7" „ nemanželských, do 5 let 41'6",„ manželských a 62 l"/„ neman-

želských.

Pan Perier dokázal, že nepodléhá dojmm sentimentálním, a Caserio

guillotinován za jásotu obyvatelstva Lyonského a k uspokojení evropské

žurnalistiky, jíž tím ovšem odpadla denní velice sensaní rubrika. Ale

pan Perier dal krátce na to odpraviti i knze Bruneaua, odsouzeného

k smrti pro vraždu, a francouzské obecenstvo, v nmž lidská krev pa-

trn vzbuzuje jakousi zvíecí rozkoš a jež proto veejné odpravování nedá

si vzíti, tleskalo opt jako pi zajímavé komedii. Zákon protianarchistický,

proces s anarchisty v Paíži, hrdelní exekuce — nový president repu-

bliky francouzské jest vskutku mužem inu a energie. Ale že dovede

i mkím citm býti pístupen, tomu nasvduje milost udlená Baihau-

tovi, jednomu z nejhlavnjších panamských hrdin. Jinak protianarchi-

stický zákon pracuje plnou parou. Vydavatel antisemitické a antikapita-

hstické »Libre parole« Drummond s dobrou se potázal, že v as zmizel

za hranice, nebo stíhání jeho dle nového zákona jest již naízeno.

V Anglii rozlouil se se svtem orleánský pretendent francouz-

ského trnu, známý hrab Paížský Hrab Paížský nedostatkem

duševní své pevahy nebyl nikdy republice francouzské nebezpeným,

zstavuje však syna, jenž dobrodružným svým píjezdem do Francie

a dostavením se ped asentní komisi dovedl ped nkolika lety fran-

couzské veejné mínní znan pobouiti. Podivno, že v téže dob nej-
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vyšší hodnost v republice zaujímá muž, jehož dd byl vrným minister-

ským sluhou orleánského Ludvíka Filipa a jenž rodin Orleánské d-
kuje své slavné jméno a své obrovské jmní — a tím i pedsednictví

republiky. Nutno též vzpomenouti, že Perier svého asu vzdal se radji
mandátu, než aby hlasoval pro zákon, jímž francouzští pretendenti vy-

povídají se ze zem.

Boj proti snmovn lord v Anglii nevychází pouze ze zdola od
mas lidových, nýbrž vláda Roseberyova sama dává na jevo, že agitaní

útoení na horní snmovnu dokonce není jí nepíjemným. Ovšem chovají

se lordové anglití v poslední dob tak provokan, jakoby již v po-

sledním okamžiku své slávy a moci chtli ješt ostentativn ukázati své

reakní stanovisko. Objevilo se to zejména opt pi projednávání zákona
na ochranu malých irských nájemc naproti vykoisování od majetník
latifundií. Zákon byl dolní snmovnou pijat, ale v dom lord vyzý-

vav zamítnut. Tak maí aristokracie anglická krok za krokem všechny

reformn pokusy politické a sociální, takže i v konservativní Anglii stále

akutnjší odpovdi žádá otázka, je-li korporace spoívající na pouhém
privilegiu rodovém a majetkovém oprávnna píiti se legitimní vli
národa. Le dnešní vláda jest pesvdena, že veejná instituce, by sebe

hloubji kotvila v historickém rozvoji národa, jakmile octla se v zásad-

ném odporu s pesvdením a názory soudobými, ztrácí dvod své exi-

stence, a zhroucení její jest jen otázkou asu. Proto od dosavadního

svého smru zákonodárného se neodchyluje. Zejména osmihodinná doba
pracovní v dolech uzákonna, ovšem uinna dležitá koncese svobod
hospodáské v tom smru, že platnost zákona uinna jest závislou na
vli dlnictva samého, ímž nátlak podnikatelstva není vylouen. Avšak
vyvinutá organisace a tídní uvdomní dlnitva anglického jest zárukou,

že nátlak tento nepestoupí své meze. Dlnické pomry a dlnická »ži-

votní míra« anglická liší se ovšem prospšn od kontinentní, také jest

v Anglii již pes 100 závod, pi nichž dlnictvo samo participuje na
zisku, a pracuje v nich 2700 až 29( O dlník.

Z 5,120.373 dtí v Anglii školou povinných pouze 880.506 platilo

školné, všechny ostatní navštvovaly Školy elementární zdarma.

Choroba carova pobouila nejen celou Rus, ale i celou Evropu.

Pes mohutnou svou soustavu tlesnou netší se car valnému zdraví, a

jest pirozeno, že každá sebe vzdálenjší kombinace na zmnu na ru-

ském trn zpsobuje nervosní Evrop nemilé rozechvní. Zahraniná
politika bére se na Rusi svou cestou, ani nepímé námluvy Koburkovy

prostednictvím nového ministra Stojlova nemly úinku. Rusko jest na-

proti Koburkovi upjato až po krk. Rozmrzelost bulharské vlády z toho

jest patrná. Svdí o tom zejména její chování k rusofilskému, Stambu-
lovem proskribovanému vdci Cankovu, jenž v nepochopitelné dve
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k dneíním pomrm bulharským uznal veejn Koburka za legitimního

knížete a spchal do vlasti zpt. Avak pokání jeho bylo marnvm, hra-

nice vlasti zstaly mu uzaveny. Také Karavelov odmítnuv žádati o mi-
lost, úpí ješt ve vzení. Tak v dobách kritických dv nejlepší politické

hlavy bulharské zstávají jakožto politití zloinci správy vcí národa
svého vzdáleni.

Stambulov stal se z krutého tyrana figurou komickou. Ze záští proti

Koburkovi pomlouvá jej nyní cizím novináským zpravodajm, líe jej

jako hotového blbce. Citován ped soudce vyšetujícího pro urážku kní-

žete, poíná si s drzou zpupností a kuje prý dokonce i proti knížeti

pikle ve prospch — mladého pana hrabte Hartenaua. Že proti Stam-
bulovi hnv lidu dosud bouí a asem i pádným zpsobem zjedná si

prchodu, nelze se diviti.

V Srbsku pomry stále jsou stejn smutné. Kabinet Nikolajeviv
siln se viklá, ponvadž nynjší ministerský pedseda pece jaksi zdráhá se

povoliti nátlaku Milanovu a prohlásiti jej opt králem. Proto Milan opt
intrikuje s jinými, zejména s liberály a napredáky — ba dokonce prý

i s radikály. Krajní radikálové, mezi nimi i Taušanovi, stíháni jsou pro

velezrádu.

Itálie se svým zákonem protianarchistickým nezstala za Francií.

K lepšímu má ješt to, že pro pouhé podezení anarchismem mže uritá

osoba pidržena býti k nucenému pobytu v jistém dekretovaném míst.

Výrok o tom nepísluší však soudu na základ právoplatného rozsudku,

nýbrž pouhému politickému úadu Jak vidno, pan Crispi dosáhne na

italském parlamentu všeho.

Belgie chystá se k novým dležitým volbám dle dalece rozšíe-

ného práva volebního. Pouze klerikálové a socialisté vstupují sebevdom
a organisovan ve volební zápas. Liberálové — jak staí plutokratští Frre
Orbanovci, tak mladí radikáln zbarvení Jansenovci, hrají dosti smutnou

úlohu. Socialisté každý kompromis s nimi naprosto odmítli.

V Dánsku dlouholeté protiústavní ministerstvo Estrupovo odstou-

pilo. Zmna vlády jest však spíše rázu osobního než vcného.

V Praze, 9 záí, 1«94, H.



Rozhledy sociální.

KONGRES PRO OPATENÍ DÍTEK — KESANSKÉ HNUTÍ SOCIÁLNÍ V NMECKU — OBCE
A SPROSTEDKOVÁNÍ PRÁCE — ZASE RADIKALISM A OPOKTUNISM SOCIALISTICKÝ.

V Antverpách zasedal mezinárodní kongres, jenž jednal o opatení

opuštných dítek, propuštných trestanc, tulák, duševn pomatených
atd. Sjezd rozhodl, že možno pracovati o mezinárodních pravidlech ta-

kovéhoto opatrování, a založil za tím úelem mezinárodní jednotu, jež

bude každý tvrtý rok svolávati mezinárodní kongres se stálým sídlem

v Antverpách.

Kesanské hnutí sociální stále roste. V Nmecku práv tak jako

u nás pracuje se ve smru tom piln. V Essenu konán dne 26. srpna

sjezd 424 delegát 185 kesanských spolk hornických, a usnesl se

založiti organisaci kesanských horník dolnorýnské a vestfálské uhelné

pánve. Cílem organisace jest domáhání se spravedlivého upravení

mzdy, jež pimena jest cen práce a zpsobu horníkova života, resp.

jeho potebné životní míe. Polemika politického strannictví a konfesí

je vylouena — tedy organisace hospodáského programu. V Kolín nad

Rýnem rokoval v posledních dnech srpna jedenatyicátý valný sjezd kato-

lík Nmecka, jehož úastnilo se 4000 osob. Pedmtem rozprav byla

hlavn otázka sociální. Rozhodn vysloven požadavek nedlního klidu

pro dlnictvo a úadnictvo, zejména ve velkovýrob. Aby nedlní
prázdn nebylo zneužito, zakládány bute spolky a útulky pro un, po-

mocníky, a obmezeny butež nemírné veejné »zábavy«. Hlavní starostí

státu budiž rozvoj organisaci spoleenstev dle povolání na základ ke-
sanském a pée o zachování stedního stavu. Kaplan Kochmeyer z Mn-
steru dokazoval potebu odborového organisování dlník na základ
kesanství. Prof. Schádler doporouel, aby Školství od dtské opatrovny až

po universitu postaveno bylo na zásady kesanství. Pro dlnictvo poádány
butež praktické sociální kursy a vydávány laciné pouné spisy o so-

ciální otázce. Zamstnavatel peuj o hmotné i mravní dobro dlníka a

bu s ním v dobrém osobním styku, k emuž zizovány butež v to-

várnách dlnické výbory. Naléhavou nutností jest zizovati úady pro

zprostedkování práce ve vtších mstech za spoluúinkování dlník.
V základech jsou usnesení kolínského sjezdu píbuzná smru a princi-

pm, jež vykládány byly poátkem srpna na sociálním kursu ve Vídni.

Vurtemberská vláda poádala anketu za úelem vyšetení, v jakém

stavu jest a jak zdokonaliti se dá sprostredkovaní práce dlnické. Zá-
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roven svolán siezd vúrtemberského živnostnictva k rokování o téže

otázce. Prof. Huber poukazoval zde, že jedin' obce jsou zpsobilé, vzíti

si zde na starost úkol sprostedkování práce dlnictva. Spolené koUe-

gium, jež se o vci radilo, usneslo se, že otázku sprostedkování a výkaz
zamstnání mohou obce s nejvt ím úspchem ešiti, majíce možnost,

íditi se místními pomry. K tomu bylo by lze užiti ješt jakýchsi men-
ších pomocných výbor, v nichž byl by stejný poet dlník a stejný

poet zamstnavatel. Kollegium vyslovilo se též pro organikou souvi-

slost místních obecních úad výkazních na útraty státu. Zejména musil

by stát hraditi obcím útraty vzájemné korespondence písemné, telefo-

nické a ostatní náklady, jež obcím vzejdou sprostedkováním práce. Pro

obce, jež ve smru tom zanou pracovati, zabezpeí se ve státním roz-

potu náležitá položka.

Upozorujeme zde na tuto vážnou novotu sociální politiky. Myšlénka

je pozoruhodná, a zavedení takové instituce mohlo by míti dalekosáhlý

úinek na zredukování potu nezamstnanc a na regulování mzdy pi
nynjší kapitalistické výrob, zejména když vedení pracovních výkaz za-

loženo bude na nuceném pihlašování a požadování pracovních sil za-

mstnavatelem. Jisto jest, že sociálních úkol obcí — pvodn to koUek-

tivních sociáln hospodáských celk — musí poád pibývati, nemá-li

instituce obcí utonouti ve formách státního byrokratismu. Zvlášt naše

eská obec, pyšná na svou starou a mocnou samosprávu, mla by na

tomto poli krásný obor práce.

Nové organisace dlnické sestoupily se v Nizozemí a v Severní

Americe. Ve Zwolle v Nizozemsku utvoil se totiž nový svazek sociáln-

demokratický dne 2G. srpna, jenž v ustavujícím prohlášení odvoduje
svj vznik tím, že prý dívjší organisace nizozemská již nevyhovuje

stavši se konservativní. Nová sociálndemokratická strana bude prý pra-

covati politicky i hospodásky k poražení kapitalismu nehledíc na sym-

pathie a antipathie k osobám. Za vcí stojí patrn hollandský revoluní

socialista Nieuwenhuis, jejž Marxovci nepipustili na kongres curyšský

a jenž spolu s anarchisty hrozí zakládáním nových organisací revoluní

taktiky, kteréžto poínání ostatní sociální demokracie vesms odsuzuje.

V severní Americe sešla se v Chicagu nová jednota dlnická »American

Labor Union«. Táž hlásati chce potebu naprosté solidarity dlnictva,

nedostatkem jíž skonila prý poslední stávka ve Spojených Státech ne-

zdarem. Dlnictvo vydržuje si již dlouho mnoho vdc, kteí mají prý

vtšinou ctižádost býti politiky. Staí prý jediná organisace s oprávn-
ným praesidentem, jenž mže rozhodovati i o stávce celé organisace.

Také v Anglii staví se proti dívjší daleko rozvtvené dlnické organi

saci Trade Unions nov zakládaná National Free Labour Association,

o níž jsme asem referovali; upozornili jsme však, že svazek Free La-

bour podporují anglití podnikatalé.

V Praze, 9. záí. Ch.



úvahy a kritiky.

Novinky eského jazykozpytu.

Fr. Kott, esko-némecký slovník. Nakl. Fr. Šimáek. — J. Gebauer,
Historická mluvnice jazyka eského. I. Nakl. B. Tempsky. — Ottv
Slovník nmecko-eský. — Brus matiní, III. vyd. Nakl. J. Otto. —
K. Vorovka, Vyhledava slov eských i cizích. Nakl. Buršík a Kohout.

Koncem ervence minulého roku dokonán VII. dílem esko-nmecký
slovník Kottv; práce rozsáhlosti ohromné 8466 a LIV stránek — dílo

dvakrát tak veliké — dle piznání spisovatelova, jako slovník Jung-

mannv. A pec ani poetí tohoto díla, ani jeho zakonení nevzbudily

ani stín toho dojmu, jakým psobil slovník Jungmannv, a dílo samo
nejeví, a vycházelo dvakrát déle než slovník Jungmannv, patrných stop

v literatue. O tom o všem pi jeho dokonení možno uvažovati.

Hlavní obtíží pro praxi je jeho nehotovost: nebylo plánu, když byl

poat, a tím se jeví, ze doplky jsou namnoze vtší než slovník sám

:

tak I. díl slovníka (A—Mžutka) obsahuje 1097 stran, ale doplky
(A—Mžúžiti) obsahují (díl V—VI.) stran 1411 (o 314 stran víc než

slovník sám), a k tmto ješt jsou v díle VII. dodatky na 150 stranách —
tak že proti 1097 stranám díla stojí celkem 1561 stran doplk (o 7.^

více, než dílo samo). Jsou to vlastn dva slovníky.

A druhá, daleko nejdležitjší vada pro vdecké užívání jeho jest

naprostý nedostatek toho všeho, co uživatel slovníka dle moderních po-

žadavk v nm hledá. Od eského slovníka, jakým Kottv i pes svj
název — esko-nmecký — býti chce, žádáme jist správnou nynjší

formu slova jako záhlaví, dále etymologii, jasnou až na nynjší jeho

formu — ovšem etymologii, která nám prost ukazuje, je-li slovo cizí,

i vlastní eské. i obecn slovanské — a jak v každém pípad p-
vodní forma znla, pak djiny tohoto slova a konen nynjší jeho uží-

vání, vyvinuté dle etymologie a historie na pvodní, penesené — správné

i nesprávné. Tak zízen je na p. slovník Littrév; slovo louka by asi

tak vypadalo:
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Louka, -y, f. ; instr. sg. loukou, pl. g. luk, d. lukám, 1. lukách,

i. lukaini; v plur. vedle louky je také tvar Inka, neutrum, g. Ink atd.

(Pl. louky pi specialisaci, luka pi generalisaci.)

Etymologie: obecn slovanské; praslovansky /oM/fea = pratum.

Historie : XII. stol. lúka pratum Kosmas ; v XV. XVI. stol. lattka

Hájek; n. louka.

Usus: a) pratum: lúka st. pratum ; louka zelená n. . . . b) jména
místní: Louka atd.; c) tropicky: na zelenou louku pijíti, z dobré louky
kvíti atd.

Takového pouení by však tená u Kotta marn hledal.

Ale tím vším by se ješt nevysvtlila malá váha a užívanost tohoto

slovníka, kdyby nepistupovaly vady jiné a to je nespolehlivost, jakou
každý uživatel po delším užívání zpozoruje. Všecko se spíš odpustí

slovníku, jen je-li spolehlivý; ale tato vlastnost schází úpln.

Tak na p. víme, že úplnost žádati od slovníka je požadavkem
upílišeným : ale pec na p. slovo slívy ve významu špatné pivo tená
u Kotta nerad poheší -— asto je te u Nerudy ; ale nco zcela jiného

dje se ve tenái, vidí li, že scházejí slova z knih, které spisovatel prý

probral : tak z echova Lešetínského kováe nebo ze Zeleného biografie

Jungmannovy : a ejhle slov: žežulinka, zlatoušek (= zlatohláveki (ech
L. k. 42, 56) nebo ypsiloná (Zelený 269) a j. asi 30 u Kotta není, nehled
ku peetným staroeským, jichž pominuto.

A dále vidno, že pi volb sbratel vybráni lidé, kteí sebrali do-

klady naprosto falešné : tak uvádí na p. dialektické slovo ieti, které

dotyný sbratel sám si chybn utvoil k 3. os. ie místo íkati: že

sloveso ieti je vymyšleno, svdí doklady Duškovy v Listech filolog.

1892, které sice uvádjí hojn tvar podobných, ale žádné ieti; jiný

sbratel našel u Štítného slovo kon s významem jednání : aby v kon
byli šastni; ale podíváme-li se do Erbenova vydání str. 109, vidíme,

že myslí se kon; jiný našel suti ve významu lactare, a ssúci pochází

od ssáti
;

jiný sbratel mu uvedl adu doklad pro slovo bratr,

o kterých dávno již ukázáno, že jsou chybné; jiný sbratel pivedl mu
do slovníka njaké slovce br ve rení: je toho jako br — Kott vy-

kládá: místo brouk, a sbratel chybn psal kroužek a nutno ísti:

jako bru {ber byla bylina s hojnými semínky, a mnoho jako bru rovná

se spisovnému bylo jich jako máku)
;

jiný mu vyložil bouchra za žida,

a je to jen židovský název uitele atd. atd. Zajímavo je, že Kott

bez ostychu pojímá 1893 ješt falešné glossy z Mater verborum do
slovníka : lépsti, kaniij (chybn míslo katny^, jících atd. nebo z Evangelia

svatojanského jesum o sli (!) atd.

Ovšem není pak tenái podivno, že pejal Kott i etné chyby

svých pedchdc. Tak uvádí adjektivum jelový ze žaltáe staroeského

místo jelenovy, blve místo Litvén, Kízovský místo Kížkovský (tak

mu vznikli dva hudebníci), nravišek s významem mravenec místo

nravisko s významem mraveništ, obtisko s významem obt místo

obtnice atd. atd. To však dalo by se omluviti.
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Horší však jest to, že doklady uvedené znjí v originále namnoze
jinak: tak na pr. : bohtati znamená prý dle Dobrovského houkati; ale

Dobrovský hohtati (j= nt. chechtati se); bichoplnc prý se vyškytá

u Husa: ale tam se vyškytá jenom bichoplnec a z chybného tení n

za u vzniklo toto bichopluc; bele prý znamená staroesky amarellae;

ale je to adj. bielé fn bílé) totiž višn; choree prý znamenalo míru,

a je to korec (n. korec ; onéžie prý znamená furcale, a je to

o nice (n. vojnice); onomleté je dle slovníka njaké divné adverbium,

a jsou to dv slova: onom lét (zz loni); jindy latinské Jam pokládá

za eské a vykládá
;
podobn vykládá latinské onopordon es. ostropes

(pokládaje slovo lat. za eské a . za lat.) ; francouzského Abouta po-

kládá za echa atd. atd.

Tu potom nedivno, že chybným tením staroeského pravopisu, a
je dosti uritý, vznikla ada nesprávností: bobrec má býti -správn

bobrek, cibr ibr, cepýrati epýrati, asník ášník, atr cátr,

heiníadlo hemzadlo, kamik kamýk, kovari kovaric, kvasefiín

kvašenín, nestovky neštovky, nestanné nestánie, ozha ožha atd.

Jinde vytvoeny z vedlejších tvar chybn tvary hlavní: asi tak,

jako by tená z genitivu ševe udlal nominativ ševc, nebo z impera-

tivu viz infinitiv viziti i místo švec, vidti'', podobn tvoí Kott nom.

eber m ber, drobt m. drobet, drvo m. devo, infinitiv dezati m.

dežeti, kašiti se m. kasati, otiežiti m. otázati atd atd. Nerozezná

vazby: uí okojiti se s genii., a pojí se s dativem; podobn obložiti

se atd.

A to nejsou zrovna nejhorší píklady, vybrané vesms z posledního

sešitu slovníka; obsahují druhé doplky na 222 stranách 1238 chyb-

ných a nesprávných hesel. Pi takových vadách nelze mluviti o spolehli-

vosti. Ovšem obsahuje slovník mnoho vzácného a cenného materiálu,

ale pro tyto hlavní vady Kottv slovník nemže býti naší pokladnicí

eštiny: eského slovníka je poteba stále naléhavá. Aby mohl býti správný,

jeho dkladn býti seznámen s moderními požadavky slovníka, vybrati

si pracovníky spolehlivé, sám písn kontrolovati, úpln prameny vy-

erpávati a býti obeznámen úpln s mluvnici mateského jazyka.

Tento požadavek pomáhá vyplovati nyní I. díl Gebaurovy Histo-

rické mluvnice jazyka eského: kniha veliká, XII, 701 stránek. Obsah

její je dolíení djin eských hlásek od doby jejich vzniku — ten hle-

dáme v dob t. zv. praindoevropské — až na naše asy a provedeny jsou

tyto djiny tymi stupni: popisem jich v dob praindoevropské, ' pra-

slovanské, djinami jich v dob eské a konen popisem novoeského
jich stavu Hláskosloví samo obsahuje vlastn jen 594 stran, ostatek jsou

úvod, doplky, index, seznam pramen atd. a na tch 594 stranách je

sneseno vše, co dosud — hlavn ovšem spisovatelem samým — o hláskách

eských bylo vybádáno. Uvážíme-li, že 1877 obsahovalo totéž hláskosloví

156 stránek a dnes 701, tedy 5krát víc, vidí se ihned pokrok ve sbí-

rání látky — ten hlavn dílo tak rozmnožil. A veškerý tento materiál —
ptkrát tedy vtší než dosud byl znám — nasbíral si usilovnou prací

Gebauer sám ; a materiál odjinud pejatý bedliv znovu skontroloval a

roztídil. K této poátení práci pistoupila další — pracnjší a usilov-
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néjší — svedení jednotlivých tch pehojných zjev hláskových pod
známé zákony, stopovati každou odchylku až k dalším zákonm, které

jí byly píinou, spojiti bezpenými zákony nynjší formu slov se starší

doloženou i s nejstarší pedpokládanou — to vše byla práce nová,

ohromná, povážíme-li, že v té píin dosud nebylo vvkonáno pranic.

Tato práce je provedena s úzkostlivou pelivostí a svdomitostí : mnohdy
spokojuje se spisovatel pouhým konstatováním fakt, než aby vymvšlel

nejisté theorie; jinde odkazuje ke zjevm podobným, netvrd však jejich

stejnost. Všude možno na základ suchých fakt, srovnaných a selánko-
vaných, initi další pozorování. Tak na p. ukazuje spisovatel, že pe-
hláska aj — ej, u — i, ý — o-j má nkteré shody s pedchozí podobnou
hláskovou zmnou v nmin: filosofický pozorovatel ukáže na stejnost

podnebí, hojný styk kulturní a pozná, že stejné píiny musily míti

stejné úinky: jako nyní psobením moderních dopravních prostedk
hledí se ke krátkosti a rychlosti, jako vidíme stejná zkrácení slov cizích

v eštin jako v nmin: kilo, deka, negramatické vazby šest ticet

místo pfil sedmé (v ei nádražní), evropský akkusativ vztahový: šel

hlavu sklonnou, oi ttslzené atd. tak dsledky podobné vidíme ze stej

ných okolností i ve staré eštin. Jinde vidíme, s jakou pelivostí roz-

lišuje spisovatel bývalá ti/ v eštin: tvrdé, mkké a stední; trojíc —
tvrdé, mkké a z bývalého dz\ atd. a vidíme opt, jak jazyk, usnadující

oi a stále zjednodušující práci mluvidel, zredukoval všecko toto na jedno-

stejnou hlásku Z a 2 a jen nejpelivjším zkoumáním objeví se stopv

bývalé trojice. Ovšem není, jak již eeno, výklad všude úplný: tu po

necháno pole badání dalšímu Aby to dalo se cestou Gebauerovou, Je

pední úkol eské filologie. Kniha sama je ovšem jen první díl historické

grammatiky, kterou spisovatel na 5 díl rozpoetl; úplnost a spolehlivost

prvého dílu ruí i za ostatní. Je to úhelný kámen vdecké grammatiky
íeské.

K tmto dvma dležitým dílm, z nichž první ukonuje jaksi dobu
ftarší, druhé dstojn zaíná dobu novou jazykozpytnou, druží se 14 se-

šit Ottova slovníku nmecko-eského. Slovník ten rozpoten je na objem

veliký — základ jeho je široký — byl prori úpln vyerpán slovník

Kottv, veškeré odborné slovníky jsou ven sneseny a na 100 odborných

spolupracovník pekládá technické terminy. Kritika a Širší obecenstvo

díla toho dosud málo si všimly, a zajisté psobení jeho, jakmile bude

dokonáno, bude ohromné a váhou svou veškerou soutž jiných slov-

ník vytlaí. Vše, co by si praktický tená mohl páti, red. Sterzinger

provedl, ovšem vtšinou dle vzoru nmecko-rancouzského slovníka

Sachs -Villattova
;

poklad nminy je tam snesen tak hojný, že vyniká

nade všechny dosavadní nmecké slovníky vbec : obsahuje víc než Grimm,
Sanders i Hevne. Co se eštiny týe, nutno tu vytknouti neocenitelnou

vlastnost, že zde veškerá odborná terminologie je v jedno snesena, jednak

redakcí, jednak odbornými spolupracovníky. Spisovný jazyk je uveden

úpln se svými aequivalenty za nmecká slova, ovšem bez archaismv
a nemírných purism. Budoucí eský slovník bude míti v tomto slovníku

oporu velikou. Upozorniti tenáe »Naší Doby« na tento dležitý slovník,

který nemá jen cenu výhradn praktickou, je úelem tchto ádk.
NAŠE DOBA I., 12. 60
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Brus Jazyka eského (který sestavila komise širším sborem Matice
eské zízená. Vydání III. úpln zmnné a rozmnožené. V Praze.

J. Otto 1894.) i Kar. Vorovka, Abecední vyhledava slov eských
i cizích. V Praze 1894. chtí býti pomckou eskému spisovateli: varují

ped chybami, ukazují vazby správné, vysvtlují vci nejasné. Kniha
Vorovkova má, a menší objem, širší pole psobnosti: obsahuje i výklad

mnohých slov cizích, jimž Brus matiní místa jen tehdy popává, vili

za n náhradu eskou. Vorovkova kniha víc vysvtluje, Brus matiní
víc opravuje. Kniha Vorovkova je sbírka mínní rzných. Brus matiní
autorita zamítající a dovolující. Vorovkova kniha má ovšem — jako

práce jednotlivcova — víc nedopatení než Brus Matiní, je však hoj-

njší a úplnjší.

Že je teba stálého a pelivého zrcadla správného jazyka, není

nikoho tajno, kdo trochu pelivji probírá se denní stravou svou —
svými novinami Tak vykládal jeden list o jakési paní »Ajvazovskajové«

m. Ajvazovské, kdežto jeho protivník týž as napsal v dopise z Vidn,
že ministr uinil podrobné *rozklady« v komisi (Auseinandersetzungenj.

Obliba v cizích slovech našich noviná je povstná. Totéž pozorují ve

Francii i u našich soused Nmc: a snaha po ryzosti jazykové proniká

tam i ve zvláštní spolky, utvoené pro išní a broušení jazyka Sbor
Matice eské pejal u nás úkol francouzské akademie: býti strážcem

mluvy spisovné a tento úkol svj plní obasným vydáváním Brusu.

Tetí vydání jeho je zízeno jako pedešlé: V oddíle prvém vykládá

theoreticky o pravopise a tvarosloví, v oddíle druhém seazuje slovníkov-

jednotlivé híchy proti jazyku. Kniha Vorovkova v tom je praktinjší,.

že oboje kategorie shrnuje dohromady v jednu: Brus matiní následkerr

své dvojitosti mnoho vykládá dvakrát — tak na p. Tempe uí skloo-
vati na str. 60 i 362; bratr str. 18, 29 i 60; lidé str. 19 i 175 atd.

Také snad se zdá ona ást theoretická rozsáhlejší, než káže poteba r

68 stran je trochu mnoho. Výbr uinný je celkem správný: tu a tam
dalo by se snad o nem pochybovati : nkde je Brus píliš rigorosní,,

jinde naopak: dnes ješt zamítati sezeni, vypovzen (naizuje psáti 5^-

dní, vypovdn) je již marno; skloovati asopis Vesmír gt. -íru píí
se usu: Lumír — Lumíra, tedy i Vesmíra; na str. 15 o týden není-

povdno správn, že sklouje se týdne, týdni atd. — zajisté lépe sg.

téhodne atd. a plur. nedle (dle mluvy lidové); Ihu je doloženo ji
u Chelického a Všehrda — tedy v XV. stol. ; Tatar nemá plur. Ta-
tare — není pro dokladu ; taktéž bez dokladu naizuje se psáti v listo-

pade (str. 16) — Dobrovský '171, ^^242 uí u všech jmen msíc ti^

srv. Palacký I. 2. 121 v msíci listopadu atd. Rovnž tak marn nutí

Brus k dativu Uhrm, a výklad Gebaurv nasvduje tvarm Uhrám
a taktéž 378 marn zamítá usínati: takové analogické novotvary jsou

nejenom v srbštin prionn — prianjati (prionu — prilipati bychom
ekali), ale i v náeích (chod. zamkýnám, polkýnám) a v jazyku spi-

sovném oslovati, oslniti (m. oslepiti), st. zahynovati (m. zahybovafi)

a obecné pilínati je nco jiného než pilípati. Marn také doporuuje
»správnjší královéhradeckým atd — usus zde již rozhodl ve prospch
kratšího. V mnohých tch pípadech- shodují se oba brusy — Vorovkv"
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i Matiní; tak se shodují i v doporuení anglitiny: ale máme-li nmina
a ne németina, pro pak ne angliina ? Podobn u Vorovky dupati
nemá impt. dup, ale dupej ! místo rozíznouti bicho (pod harakiri)

íkáme rozpárati
; Jizba není domácí slovo, nýbrž z nm. stube; jtmný

píše se tak chybn m. juny (stslov. unyjb)\ pJátnný chybn místo

plátný'., lepati je chybn m. lípati atd. Nedsledn také vytýká Brus
na p. Malé Brozany m. Brozánky a nevytýká Velké Popovice místo

Popovice [Malé Popovice chybn místo Popovický^

Jinde opt vytýkají oba adu frasí a úsloví, které zdomácnly již

ve všech jazycích evropských: tak Brus naizuje pi datování psáti:

V Praze, ve Ferdinandové tíd, v ís. 8., v 2. pate místo obyejného
Praha, Ferdinandova t. atd. : ale ani sám se svým pravidlem neídil

a vytiskl na titulu: Knihtiska J. Otto. Nakladatel, a by byl ml dlo

svého pravidla a dle staroeského usu dáti u J. Otty atd nebo njak
jinak. Brutalný Brus zamítá, (dle Kotta není doloženo jen brutální)

ale to se sotva nahradí nabízenými významy. Absolutní vláda není ani

naprostá, ani nadpoloviní, jak nám radí Brus; a rovnž tak nejsou

allotria u Vorovky nepístojnosti, ani antichambrování podlézání, illustro-

vati není vyobraziti atd. le ani bezohledný nemžeme nahraditi slovem

pímý, jak nám radí str. 85 Brus, ani se nevzdáme vazby bhem jed-

noho století, když nám nezakázal pokraovati s duchem asu a jíti

:5 proudem doby. Zavádti dnes m. dlo puška zpsobilo by zmatek
v emeslech, ježto by potom puška (kterého Brus zapomnl pektiti)

vyrábl dla
A tak mnoho jiných ješt skrupulí odnese proud doby; je známo,

že slova naprosto nesrozumitelná a chybná ujala se a jsou dnes ne-

zbytnými souástkami eštiny, která výtení znalci zamítali : tak ped sto

lety zamítal Dobrovský (v Literarisches Magazin I. 112, 114, 116) slova:

událost, uriti, píloha a pod., bez nichž dnes tžko bychom se obešli.

Ovšem upozornní na chyby a hojné doklady vazeb správných zstanou
vždy cennou pomckou tenái.

Dležité pi dílech takových je zení k naprosté správnosti tiskové:

v Brusu je nkolik chyb ve staroeských dokladech a pak v úvod
J. elakovský (m. Fr. L); jinak je dost dobe opravován; za to »Vy-

hledava« Vorovkv má v cizích jménech dosti chyb: citysus (m. cy-

tisus), immens (m. -ensní) stžejní (m. stžejní), lacrymae (m. lacrimae;,

Leon, Leonta m. Leona; jinou chybou je na p. cottage ped cotillon,

imperator a infinitiv uvedeno dvakrát atd.

Celkem eeno je spolehlivjší »Brus« matiní než »Vyhledava* ;

ale praktiností a úplností vyhovuje zase daleko lépe »Vyhledava « než

2Brus«; priiftuje se k tomu i ta celkem nepatrná okolnost, že »Vy-

hledava« uvádí slovo pouze ve form správné, tak že není možná
m_\lka, kdežto »Brus« uvádí formu obojí. To, co vykládá »Brus« v úvod
o rukopise kralodvorském, je vdecké farizcjství. T'. F.

6f*



ZPRÁVY.
* Lev Nik. Tolstoj jako student vedl život dost veselý. Vnoval se

orientálním jazykm, ale prospch jeho nebyl valný. Vtšinu asu pro-

trávil na veírcích, v divadlech a na plesích. Mla tu na neblahý vliv

jedna z jeho tet, která z nho chtla vytvoit ideál podle svého zpsobu.
Radila mu dokonce i k pomru se vdanou dámou, ponvadž prý nic

tak neobrousí mladého lovka, jako pomr se ženou comme il faut.

Proto praví Tolstoj ve své zpovdi, že s hanbou vzpomíná svých mladých

let. Byl tehda pravým opakem svého bratra Dimitrije, mystika a zbož-

ného lovka.

* Pan LoŠák mže býti klidnjší; našli se a sice na lutyšské uni-

versit dva profesorové, kteí si svá uená argumenta sesílili tím, že

si je navzájem zapsali rukama za ucho a nohama na svých nohou.

Pánové Delboeuf a Hubert, jeden klasický filolog, druhý historik, ne-

dohodli se v sedni fakultním i pokraovali tudíž v argumentaci sva-

lové. Nevíme, byly-li »dvody« filologovy silnjší nebo »odpovdi« histori-

kovy; na každý zpsob podán akademické mládeži belgické velmi ná-

zorný píklad stateného pesvdení vdeckého; v jiných zemích, patrn

aby se pedešlo píkladm tak pohoršlivým, uencové pevného vdeckého
pesvdení míti nemusejí a jsou proto obecn ctni a váženi. Pívrženci

Tolstého mohou také míti radost; nebo poznávají, že uenost není s to,

vypuditi z »nosi osvty* pvodní bujarost, která se, patrn myln,
pipisuje nosim obyejným a podomkm.

* Dokonení Bible Kralické dne 15. srpna dstojn bylo oslaveno

v Kralicích. Slavnost uspoádaná byla církevníky reformovanými a mla,

jak sluší, ráz pedn a hlavn náboženský. Úastník bvlo podle zpráv

»Lid Novin« pes 600. V Kralicích u Námšt nad Oslavou, na bý-

valém zámku pán Jana a jeho syna Karla ze Žerotína byla slavná

tiskárna Jednoty Bratrské, která z jara r. 157-^ z Ivanic sem pevezena

byla. ídil ji slovutný Zachariáš Solin. A po vzoru Jana Blahoslava,

který k radosti starších peložil z eckého textu celý Nový Zákon a vydal

jej r. 15G4, peložila komise devíti pekladatel. též Starý Zákon. Kralice

dnes a ped :500 lety! Tam, kde stál zámek pán Žerotín, stojí chá-
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loupka a z hradu tak útulného, tak pohostinného, zbyly pouze ti sklepy ;

a kde byla díve tiskárna Bratí eských, zbylo holé místo; není zde
kamene na kameni; ješt ped málo lety odvezeno odtud na 180 krychl.

sáh kamene, aby se jím ohradila obora hrabte Haugwitze. Zbyl jedin
kostelík, nyní katolicky; v nm nacházejí se památné náhrobní kameny
bývalých majitel Kralického zámku a mnohých kazatel Bratrských.

* Dne 7. srpna zahájen byl ve Vídni na popud t. zv. Lvovy spo-

lenosti první toho druhu v Rakousku sociální kurs, navštívený 350
úastníky, z nichž pes 40 z ech a 37 z Moravy. Pednášky zahájeny

bývalým profesorem katolické university ve Freiburku Alb. Weissem,
jenž po 3 hodiny pednášel »o základech spolenosti«.

* V íší bohabojnosti a dobrých mrav výborná hlava jedna proti

anarchismu našla neomylný prý prostedek: každému individuu, projevu-

jící anarchistické smýšlení zpsobem nápadným, dá se lískovkou ticet

ran a dávka by se opakovala denn, až se neznaboh napraví. Hl zlomí

prý anarchistický slavomam, nebo ponížení a znectní osobní uvdomí
trestanému slabost a nicotnost. Nepochybujeme, že by berlínští profósové

byli vydaená komise rozhodující, kdo je »nápadný« anarchista a že by

na tu »nápadnou« lavici se dostali všichni — civilisté a snad i vojáci

»od feldvébla dol«. My dále nepochybujeme, že berlínská komise by

se rozšíila mezinárodn.

* Podle zpráv francouzských list ku poprav anarchisty Caseria

pipuštno bylo publikum z »lepší« vrstvy spoleenské, jež v okamžiku,

kdy padla hlava zloincova, svým citm ulevilo hlasitým : bravo ! Theorie

p. Tardea, o níž v »Naší Dob« minule bylo referováno, rychle se

uskuteuje a sotva ve prospch tch, jež za okno, z nhož bylo vidti

na popravišt, podle zpráv týchž list platili po 300 frank.

* Nový salon pro stálé umlecké výstavy oteve tento msíc v Praze

ve zvláštní budov ve dvoe . 9. (nové) ve Ferdinandov tíd nakladatel

a knihkupec p. Fr. Topi. Pejeme našemu výtvarnému umní, aby

salon mu prospl, aby budil interes pro umní v našich majetných

vrstvách, zejména pražských.



Obzor asopis.

Cas v ís. 36. (8. záí) pojednává o postavení našeho národa

v ohledu národohospodáském. Naše národohospodáské pomry jsou

doposud stísnné, jsme hospodásky odvish' od živl cizích, nám ne-

pátelských nebo vlažných. Tyto pomry mohly by v nás vzbuditi nej-

vážnjší obavy o naše bytí, o naši existenci jako národa samostatného.

Avšak nesmíme býti malomyslni. Nás echoslovan je pes 7 milion.

Dejme tomu, že každý jednotlivec do roka prmrn za šaty a obuv,

za nábytek, náadí, poteby luxusu atd. atd. spotebuje jen 50 zl., tedy

už to, vezmeme-li nás jen polovici (3*5 mil.) do kalkulace, representuje

konsum 75 milion zlatých ron. Mimo to, kdyby naši emeslníci a

továrníci veškeré suroviny nebo polofabrikáty, stroje, nástroje a rzné
poteby, pokud lze, jen a jen u svých hledali, k jakým to ohromným
sumám spoteby dojdeme, kterými sami mžeme vládnouti. Snad to

bude o mnoho více nežli rozpoet všech ministerstev v Rakousku.

A o tchto stech milion mže rozhodovati náš národ. Zde jest on

svrchovaným pánem. On mže se svými miliony ron vyhledati jen

svého obchodníka, jen svého prmyslníka. To by by^lo pobídkou i jiným,

a pomalu mli bychom jen svj národní prmysl a jen svj obchod.

Co na píklad stalo se již jen dnes v naší do nedlvna úpln zapome-

nuté soukeniin. A dnes všude po echách a Morav lze již nalézti

v obchodech sukna humpolecká. Díve o nich nevdl nikdo. A odborník

vypoetl, že tohoto sukna mže eský lid do roka spotebovat za 40 mil.

zlatých. Tak to bude s plátnem, tak to bude se všemi potebami našimi,

budeme-li jen chtíti.

Lumír v . 23 — 34. pináší z péra dra. K. Kadlce lánek o ne-

l-olíka otázkách z práva autorského. Autorské právo záleží ve výhradném
právu pvodce duševního díla, plod svj uveejniti, v mnoha exempláích

vydati a rozšíiti a, bží-li o díla dramatická a hudební, též veejn
provozovati Principem práva autorského jest odmna práce. Jako od-

mujeme obyejného pracovníka, který ukájí naše poteby hmotné,

odplatou hmotnou, tak žádá toho nejen slušnost, nýbrž i spravedlnost,

abychom zajistili autorovi, který ukájí naše duševní a nepímo i hmotné

poteby, pimenou odmnu. Jakožto pracovník duševní má autor pedem
nárok na odmnu duševní, ideální, na uznání atd., avšak vedle toho

jest oprávnn žádati i odmnu hmotnou. V zajištní obojí této odmny,
hmotné i duševní, musí spolenost autora chrániti, chce-li, aby vda
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a umní vbec byiy pstovány. Následkem tchto dvojích zájm má
autorské právo nejen povahu práva majetkového, nýbrž zárove i ne-

majetkového. Zvláštní známkou práv autorských jest asová jejich ob-
mezenost. Po uplynutí jisté doby stává se totiž duševní plod veejným
majetkem, jehož každý mže voln užívati. Životní doba, vymená právu
autorskému, není ve všech státech stejná. Vtšina zákon chrání autora

po celý život a krom toho ješt jeho ddice po jistou dobu po jeho

smrti. Velmi dlouhou ochranu právu autorskému poskytuje zákon špa-

nlský. Chrání autorovy ddice ješt 80 let od smrti autorovy. Nejvtší

ást zákon vymuje po smrti autorov ochranu padesátiletou. Jest to

zákon francouzský, belgický, dánský, íinský, norský, portugalský, ruský,

uherský a švédský. Zákon nmecký a švýcarský stanoví po smrti auto-

rov ochranu jen 301etou. Na podobném stanovisku jest dosavadní zákon
rakouský stran práva nakladatelského. Pokud však bží o právo provozo-

vací, poskytnuta jest ddicm autorovým ochrana pouze po 10 let od
smrti autorovy. V dosavadním stadiu rozvoje rná právo autorské také

tu další známku, že ochrana zákonná vztahuje se pravideln jen na
osoby k domácímu státu píslušné nebo na díla v domácím stát uveej-

nná. Ve mnohých zákonech vyslovena jest aspo zásada vzájemnosti,

reciprocity, dle níž chránni jáou v tom kterém stát i cizinci pod pod-

mínkou, že cizí stát poskytuje ochranu píslušníkm tohoto státu, o njž
bží. Snaha, aby se území ochrany co nejvíce rozšíilo a autorská práva

jednotn byla upravena, vedla k tomu, že uspoádáno bylo nkolik
svtových sjezd, na nichž petásána ochrana autorských práv. Poátek
uinn r. 1858 sjezdem bruselským. Na sjezde paížském r. 1878, jehož

se mezi jinými úastnili Hugo, Turgenv, Boborykin, Jules Simon, Edm.
About a j., utvoeno mezinárodní sdružení literatury a umní, aby se

domáhalo uznání svých zásad u jednotlivých stát. Výsledkem jest bernská

literární a umlecká konvence z 9. záí 1886, dle níž jedenáct stát,

a sice Anglie, Belgie, Francie, Itálie, Luxemburk, Monaco, Nmecko,
Španlsko, Švýcarsko, Haiti a Tunis sestoupily se v mezinárodní jednotu

na ochranu literárních a umleckých dl. Rakousko bohužel neuznalo

potebu ke konvenci pistoupiti. Velikou rznost vykazují jednotlivé

zákony též, co se týe. výhradného práva ku pekladu Dle jednch zá-

kon pokládá se peklad za patisk resp. za reprodukci, dle druhých

zákon dovoleno jest komukoli, aby bez dovolení autorova dílo jeho

peložil. Uprosted mezi obma skupinama stojí zákony, které poskytují

autoru možnost, aby si zachoval výhradné právo pekladu tím, že si je

ve svém díle vyhradí. Dle zákona rakouského jest peklad jakéhokoli

díla každému dovolen, le že by si autor právo ku pekladu na titulním

list nebo v pedmluv originálu výslovn vyhradil. Avšak i v tom pí-
pad, když tak uinil, trvá ochrana proti nedovoleným pekladm pouze

jeden rok od vyjití originálu, a již peklad vyhrazený byl vydán ili

nic. Nejzajímavjší jest otázka práva ku pekladu v pomrech mezi-

národních. Tu stává se také nejpraktitjší, zejména bží-li o literatury

svtové, z nichž mnoho se pekládá. Na základ pomru vzájemnosti

resp. pomru smluvního požívají v Rakousku proti nedovolenému pe-
kladu ochranu autoi nmetí, francouzští, italští a belgití. S Ruskem
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a jinými státy nestojí Rakousko v podobném pomru jako se státy

jmenovanými a proto jest dovoleno beze vší autorisace pekládati u nás

díla ruská, španlská, dánská atd., le že by vyšla v nkterém stát,

s nímž stojíme v pomru vzájemnosti nebo smlouvy Vzhledem k tomu
nemají pražádné právní ceny etné autorisace od ruských, dánských

a jiných spisovatel, jimiž mnozí pekladatelé se rádi vykazují.

Niva v . 19. (16. srpna) pináší E. Paízkv lánek o sehevraždé

.

V novjší dob roste úžasnou mrou poet sebevražd. Ve všech válkách,

které za posledních padesát let byly vedeny, zahynulo sotva 306.000 lidí,

kdežto sebevraždou v téže dob 600.000. Zjev ten souvisí pedevším se

vzrstající vzdlaností. Hlavn dle T. G. Masaryka (»Der Selbstmord«)

nebezpena jest t. zv. prostední vzdlanost, která charakterisována je

zvráceným a nesprávným pojímáním života. U nás uíme se více pro

Školu než pro život a proto u nás »polovzdlanost« a z toho poet
sebevražd je daleko etnjší než ku p. v Anglii neb Spojených Státech,

kde Školství bére se jiným, lepším smrem. Ale i úpadek náboženského

pesvdení, který vyskytuje se nyní více mén u všech vyznání, psobí
na vzrst sebevražd. Nynjší stav, jak píše T. G. Masaryk ve svém

spise, je velmi podoben onomu, jaký byl ped píchodem Krista. Ne-

spokojenost s nynjšími pomry je všeobecná. Ovládá jak celek, tak

i duši jednotlivce, zanáší tam rozháranost, beznadji a vede konen
k sebevražd. K uvedeným již píinám druží se ješt vzrstající poet
nemocí duševních, na jichž úet dobrou tetinu všech sebevražd lze pi-

ísti. Motivy, které, když jednou disposice k sebevražd jest dána, pímo
k ní vedou, jsou po vtšin málo mravné. Jsou to: omrzelost života,

nevyléitelná nemoc (asto syphilis — zídka tuberkulosa) bída, starosti,

nesnáze, nešváry domácí, výitky svdomí, ztráta cti a pod. Sebevražda

z nešastné lásky, tak hojná na divadle a v románech, ve skutenost

zídka se vyškytá. U žen iní sotva 3" „, u muž pak ješt mén. Co
se týe doby roní, nkteí autorové udávají, že msíce letní, tedy er-

venec a srpen, vykazují nejvíce sebevražd. Tak udalo se ve Vídni roku

1803 mnoho sebevražd z velkého parna. Ve Švýcarsku a v Anglii slov
zase listopad »Hángemonat« Vzhledem k jednetlivým dnm téhodne

pipadá nejvíce sebevražd na pondlí a úterý. To snadno lze vysvtliti

tím, že po prohýené nedli pi prázdné kapse nespokojenost a roz-

háranost duševní snáze se dostavuje, než v sobotu, kdy mzda se vyplácí

a kyne nedlní odpoinek. Zpsoby sebevraždy jsou rzné a jistá pravi-

delnost, která i pi tom jest, poukazuje na to, že psobí též místní

zvyk a nkdy i móda. Ve Vídni užívá se k otrávení z pravidla arseniku,

kdežto v Praze .fosforu.







AP Naše doba
52
N35

roc.l

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY



r:i
^JSr^^^í?^-^^^' í

v**"^^ -i*^

^^i-- .*>}^'

m>

M<.

V"»f
^^,

«*.:
-^^'

II
-Vv


